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Ter voorbereiding op de concessies Rail Rotterdam en Haaglanden 2016-2026 heeft u in de 
afgelopen periode een zienswijze kunnen indienen op het Ontwerp Programma van Eisen 
(PvE) voor deze railconcessies en op het concessiebesluit Hoeksche Lijn. U heeft van die 
die gelegenheid gebruik gemaakt. Wij bedanken u voor uw zienswijze en uw bereidheid met 
ons mee te denken. 

Op basis van de opmerkingen uit de ontvangen zienswijzen hebben wij het Ontwerp 
Programma van Eisen op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: 
• De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) gebaseerd op klanttevredenheid worden niet 

voor 10 jaar vastgelegd, maar elke 3 jaar opgehoogd met 0,1 punt op de schaal 0-10, 
conform de wens van gemeenten en consumentenorganisaties; 

• De balans tussen de overheidseisen en de ontwikkelvrijheid voor de bedrijven is in het 
definitieve Programma van Eisen verfijnd: de KPI's en bonus/malus-constructie zijn 
scherper ingekaderd, terwijl meer operationele eisen aan bedrijven juist zijn versoepeld 
of losgelaten om niet onnodig te treden in de bedrijfsvoering van de bedrijven, maar 
vooral te sturen op de gerealiseerde output. 

Ook nadere overleggen met de RET en HTM leidden tot aanpassingen in het definitieve PvE. 
De belangrijkste aanpassing is dat de sturingsrelatie MRDH-bedrijven voor het onderhoud 
van de railvoertuigen is ingericht vergelijkbaar met de railinfrastructuur: rekening en risico ligt 
primair bij MRDH en niet meer deels bij de bedrijven. 

Uw aller input is verwerkt in een Reactienota PvE Concessies Rail Rotterdam en Haaglanden 
2016-2026. Op 7 december 2015 heeft de Bestuurscommissie MRDH VA deze Reactienota, 
de definitieve PvE's Rotterdam en Haaglanden, de financiële paragrafen, de biedings
documenten, de concessiebesluiten en de definitielijst en ook het concessiebesluit Hoeksche 
Lijn vastgesteld. 

Albrandswaard, Barendrecht, Snelle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 



Hierbij ontvangt u de Reactienota en een overzicht met de door u gemaakte opmerkingen en  
onze reactie daarop. Voor de andere vastgestelde documenten verwijzen wij u naar onze  
website www.mrdh.nl. 

Hoe verder? 
Met het vaststellen van de concessiedocumenten is op 7 december 2015 de biedingsfase 
begonnen. HTM en RET hebben tot 31 maart 2016 de tijd om een bieding bij de MRDH in te 
dienen. Na beoordeling van de biedingen van HTM en RET neemt de bestuurscommissie 
MRDH VA medio juni 2016 een besluit hierover. 

Met vriendelijke groet, 

P. J. Langenberg 
Voorzitter bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
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Distributie vervoerbewijzen: "De Concessiehouder is verantwoordelijk voor distributie vervoerbewijzen in het 
concessiegebied": dit overlapt deels de busconcessies. Hoe borgt u de diverse belangen en verantwoordelijkheden? 
Afstemming van rollen en PvE's op dit gebied is noodzakelijk, mede bezien vanuit het reizigersoogpunt. Gedwongen 
winkelnering bij de rail Concessiehouder zonder vooral vastgestelde en reële tarieven, is onwenselijk. 

Bij het vaststellen van de Concessieprijs Exploitatie is rekening gehouden met de eisen die wij stellen aan de verkoop var 
Vervoerbewijzen van andere concessiehouders. Wij zien dan ook geen noodzaak voor de Concessiehouder om hiervoor 
een geldelijke bijdrage van andere concessiehouders te vragen. Dit geldt niet wanneer de Concessiehouder op verzoek 
van andere concessiehouders aanvullende diensten rond de verkoop van Vervoerbewijzen levert. 

Ontwikkelruimte 
In het huidige concessiecontract is er veel discussie tussen de experts van MRDH en HTM over waar ontwikkelruimte ligt. 
Dat leidt tot trage besluitvorming. Wij zijn dan ook gelukkig met de wens van MRDH om die ontwikkelruimte in de nieuwe 
concessie bij HTM neer te leggen, uiteraard met de procedures die daarbij horen om verantwoording af te leggen en 
diverse stakeholders (waaronder gemeenten en reizigersorganisaties) op voorhand mee te nemen. 

Daar het om een concessie van 10 jaar gaat, hopen wij niet dat in die 10 jaar niets wordt gedaan aan serieuze uitbreiding 
van ons huidige metronet. Een aansluiting van Hoek van Holland - via Het Westland- naar Den Haag en in het zuiden van 
Rotterdam naar Dordrecht zouden grote prioriteit moeten krijgen. Het succes van de E-lijn moedigt hierbij aan. 

Gemeenteraad van Wassenaar heeft onlangs in het koersdocument voor de Structuurvisie 2015-2025 expliciet aangegeven 
dat Wassenaar beter aangehaakt dient te worden op het openbaar vervoernetwerk. De Raad is in dit verband voorstander 
van een lightrailverbinding tussen Den Haag, Leiden en de Bollenstreek. Bij deze willen wij u dan ook verzoeken om in het 
Programma van Eisen concessie Rail Haaglanden (het onderzoeken van) deze verbinding op te nemen en hierbij ook 
specifiek naar de aantakkinq van Wassenaar te kijken. 
Binnen de ontwikkelruimte is het zinvol om kritisch te kijken naar de inzet van de schaarse middelen. Om dit zo effectief 
mogelijk te doen kijkt HTM naar de mogelijkheden om op alle momenten van de dag een passende techniek in te zetten. 
HTM zoekt bijvoorbeeld bij het ontsluiten van Scheveningen in het hoogseizoen naar de best denkbare invulling om 
reizigers te vervoeren, zo mogelijk in samenwerking met onze partners (voor naadloze aansluitingen op de trein). Dit soort 
ontwikkelingen moet een kans krijgen in de nieuwe concessieperiode. 

Voldoende ontwikkelruimte biedt HTM de mogelijkheid om constant maatwerk te leveren. In de samenwerking met NS, 
gemeente Den Haag en MRDH is in het programma Werelds Netwerk aan Zee (WNaZ) een aantal infrastructuur projecten 
opgenomen om keervoorzieningen aan te leggen, die het mogelijk maken snel op deze veranderende vraag in te spelen. 
Ook het flexibel inspelen op congressen in het World Forum maakt onderdeel uit van het WNaZ. Bij congressen in het 
World Forum is het slim om tijdelijk een extra OV-verbinding te bieden tussen de hoofdstations en het congrescentrum. 

Wij danken u voor uw waardering voor onze keuzes ten aanzien van de ontwikkelruimte. 

De concessieduur van 10 jaar vormt geen beperking voor de eventuele aanleg van nieuwe Railinfrastructuur in het 
Concessiegebied tijdens deze periode. In het Concessiebesluit is bepaald dat de Concessiehouder het recht (en ook de 
plicht) heeft om eventuele uitbreidingen van het netwerk van het Openbaar Railvervoer in het Concessiegebied te 
exploiteren. 
Wij nemen kennis van uw wens. Een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een lightrailverbinding tussen 
Den Haag, Leiden en Bollenstreek zien wij als een strategische vraagstuk dat niet binnen de reikwijdte van de Concessie 
valt, maar eventueel vanuit de MRDH zal worden opgepakt. Wel bieden wij de Concessiehouder de ruimte om in het kader 
van zijn ontwikkelfunctie met voorstellen te komen voor nieuw te realiseren verbindingen (ID-2232). 

Wij onderschrijven uw ambitie om de schaarse middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Feit is wel dat de 
Concessie het Openbaar Railvervoer in het Concessiegebied betreft en dat wij voor het openbaar busvervoer in het 
Concessiegebied aparte concessies hebben verleend. Het staat de Concessiehouder evenwel vrij om, bijvoorbeeld 
wanneer de beschikbaarheid en capaciteit van de Strategische Assets op enig moment ontoereikend blijkt te zijn, met 
andere vervoerders die in het Concessiegebied actief zijn afspraken te maken om in de behoefte van Reizigers te kunnen 
voorzien. Mede in dat kader hebben wij in het PvE het bewaken van de samenhang met het overige OV (ID-0034) en het 
ontwikkelen van en regie voeren op nieuwe vervoersconcepten (ID-2232) benoemd als taken van de Concessiehouder in 
het kader van de ontwikkelfunctie. 
Wij nemen kennis van uw opmerkingen. Eén van de taken in het kader van de ontwikkelfunctie betreft het afstemmen van 
de routes van het Openbaar Railvervoer (ID-2229) en van bedieningstijden en frequenties (ID-2230) op de herkomsten en 
bestemmingen van (potentiële) Reizigers in het Concessiegebied. Dit kan bestaan uit het tijdelijk bieden van een extra OV-
verbinding. 

Verbeteren aanbod. De ontwikkelfunctie omvat het planmatig ontwikkelen van de kwaliteit van het aanbod aan openbaar 
railvervoer op basis van analyse van de relatie tussen het aanbod en de (potentiële) vraag naar openbaar railvervoer? 
VRAAG: Wat wordt hier concreet mee bedoeld? Waar moet de Concessiehouder aan voldoen en vooral welke ruimte krijgt 
de concessiehouder, bijv, in het Vervoersplan, om het aanbod en de (potentiële vraag) op elkaar af te stemmen? 

Toegankelijkheid. De ontwikkelfunctie omvat het planmatig verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar 
railvervoer op een zodanige wijze dat de doelgroepen waarvoor de toegankelijkheid wordt verbeterd, hier maximaal van 
profiteren. 
OPM: De rode GTL trams zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperking vanwege de hoge vloer en treden. De 
concessieverlener qaat over de besluitvorminq m.b.t. de vervanoino van deze trams. 
"Het planmatig beheersen en verbeteren van de duurzaamheid....(ID-0041)" (pagina 30/32 [Haaglanden resp. Rotterdam]). 
Mogelijk dat hier nog onderliggende doelen en vereisten zijn. Zonder verdere bepalingen is het niet in te schatten wat u 
wenst te bereiken en hoe u de concessie op dit gebied kunt beheren. 
Afstemming van het PvE op nog te ontwikkelen beleid 
Bij het optimaliseren van railvervoer is een belangrijke taak voor de vervoerder weggelegd, die binnen gestelde kaders het 
vervoer kan optimaliseren. Het PvE regelt dit goed. Wel vragen wij u om de samenwerking tussen beide vervoerders, waar 
dat mogelijk is, te bevorderen. Dit bezien vanuit oogpunt van schaalvoordelen en het verder opbouwen van een 
metropolitaan netwerk. 

Tijdige afstemming tussen aangrenzende concessiehouders is cruciaal om de dienstverlening aan de (doorgaande) 
reizigers zo goed mogelijk te kunnen bieden. Wij zouden daarom graag de verduidelijking "tijdig" toegevoegd willen zien in 
enkele eisen (ID-0042, ID-0081, ID-0169). 
Overigens constateren wij tot genoegen dat de verduidelijking "tijdig" reeds is opgenomen in andere eisen (ID-0108, ID-
0263, ID-0271). 

Hier bedoelen wij mee dat de Concessiehouder de verantwoordelijkheid en de ruimte krijgt om de kwaliteit van het 
Openbaar Railvervoer af te stemmen op de behoeften van de reizigers. Dit wordt verder concreet uitgewerkt in ID-2229 tot 
en met ID-2232 er ID-0034, waar bepaald is dat de Concessiehouder lijnvoering, bedieningstijden en frequenties, 
samenhang met het overig Openbaar Vervoer en de in te zetten capaciteit moet afstemmen op de vraag van Reizigers. De 
Concessiehouder krijgt daarbij alle ruimte om in het Vervoerplan voorstellen tot wijziging van het aanbod aan Openbaar 
Railvervoer op te nemen. Deze voorstellen zullen wij toetsen aan de hand van de bepalingen in de Concessiedocumenten. 
Tevens zullen wij beoordelen of deze voorstellen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen die wij met de 
Concessie nastreven. 
Uitgangspunt voor de Concessie zijn de Railvoertuigen zoals die bij aanvang van de Concessie beschikbaar worden 
gesteld. Vervanging van de rode GTL trams valt daarmee buiten de scope van de Concessie; besluitvorming hierover ligt 
inderdaad bij MRDH. Toegankelijkheid van Openbaar Railvervoer omvat echter ook aspecten anders dan de vloerhoogte 
van trams, die wel tot de verantwoordelijkheid en invloedssfeer van de Concessiehouder behoren. Een voorbeeld hiervan 
is de toeaankeliikheid van reisinformatie. 
Wij nemen kennis van uw opmerking. We verwijzen naar hoofdstuk 18 (ID-1260) van het ontwerp PvE dat de eisen bevat 
die wij ten aanzien van de duurzaamheid van het Railvervoersysteem stellen. 

Wij onderschrijven het belang van een goede samenwerking tussen de concessiehouders Rail Haaglanden en Rail 
Rotterdam. In het programma van eisen hebben wij dat op verschillende plekken geborgd. Zo omvat de ontwikkelfunctie 
het voeren van overleg met aangrenzende concessiehouders, waaronder de Concessiehouder Rail Rotterdam, over onder 
meer de ontwikkeling van het Openbaar Railvervoer en het beheer en onderhoud van de strategische assets (ID-0042). 
Verder verwachten wij afstemming van het OV-aanbod tussen beide concessiehouders (ID-0108), dat beide 
concessiehouders eikaars reisinformatie verspreiden (ID-0263) en dat beide concessiehouders met elkaar overleggen over 
tariefwijzigingen (ID-0349). Ook als het gaat om de toegang tot de Railinfrastructuur (ID-0914) en de capaciteitsverdeling 
(ID-0968) zullen beide concessiehouders nauw met elkaar moeten samenwerken. Belangrijker dan de eisen is echter het 
bewustzijn van beide concessiehouder van de meerwaarde die samenwerking kan hebben. 

Ontwikkelfunctie: opstellen Ontwikkelplan 
In het ontwerp PvE is vastgelegd, dat de Concessiehouder één maal in de vijfjaar een ontwikkelplan opstelt. 
Mede gelet op het feit, dat er op korte termijn door de Vervoersautoriteit MRDH nog een aantal visies, Kadernota OV en 
beleidslijnen OV moet worden opgesteld, adviseren wij u bovengenoemde termijn van eenmaal in de vijf jaar in te korten. 

Wij zien geen reden om de formuleringen van genoemde eisen aan te passen en wel om de volgende redenen: 
- ID-0042 betreft een algemene eis aan de Concessiehouder om in het kader van de ontwikkelfunctie tijdig overleg met 
Reizigers en Derden te voeren. Waar relevant is deze eis nader uitgewerkt in het vervolg van het PvE, waaronder ID-0108, 
ID-0081 en ID-0169. 
- ID-0081 betreft een eis aan de Concessiehouder om de ingangsdatum van zijn Dienstregeling af te stemmen op de 
ingangsdata van Dienstregelingen van andere concessiehouders. Het initiatief hiertoe ligt geheel bij de Concessiehouder 
en het is aan hem om het uiterste tijdstip waarop dit moet gebeuren zelf te bepalen. 
- ID-0169 betreft een algemene eis over de afstemming van reisinformatie tussen concessiehouders. Deze eis kent een 
aantal onderliggende en samenhangende eisen die nadere invulling geven aan hetgeen ons bij deze afstemming voor ogen 
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U heeft gelijk als u stelt dat in ieder geval voor het eerste Ontwikkelplan geldt dat de planning niet goed is afgestemd op de In de tekst van ID-0046 is 'één maal in de vijfjaar' verwijderd. 
nog vast te stellen Kadernota Openbaar Vervoer. Wij hebben de betreffende eis daarom aangepast en een nieuwe eis 
toegevoegd die ervoor zorgt dat de Concessiehouder zijn Ontwikkelplan indien nodig aanpast binnen een jaar nadat wij 
(een herziene versie van) de Kadernota Openbaar Vervoer hebben vastgesteld. 

SWOT analyse. VRAAG: Waarom wordt SWOT voorgeschreven? Zou ook een andere analyse kunnen? 

Inhoud Ontwikkelplan: Samenhang met overig OV. auto en fiets 
In het ontwerp PvE is vastgelegd, dat de Concessiehouder aandacht besteed aan bovengenoemde samenhang. Dit mag 
onzes inziens niet solitair door de Concessiehouder worden bezien, maar uitdrukkelijk in nauwe samenspraak met de 
betreffende gemeente en/of Vervoersautoriteit MRDH. 

De term SWOT-analyse staat voor het systematisch in kaart brengen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het 
hanteren van deze term betekent niet dat wij voorschrijven hoe deze analyse uitgevoerd zou moeten worden. Dit is aan de 
Concessiehouder. Gelet op de breedte van de term zien wij geen noodzaak om de bepaling te verruimen. 

De ontwikkelfunctie zoals wij die bij de Concessiehouder hebben ondergebracht, omvat een aantal onderdelen waaronder 
overleg met belanghebbenden (ID-0042). Het resultaat van de activiteiten van de Concessiehouder in het kader van de 
ontwikkelfunctie moet onder meer zijn beslag krijgen in het Ontwikkelplan (ID-0044 en ID-0046). Het Ontwikkelplan moet 
vervolgens ter goedkeuring aan de MRDH voorgelegd worden. Daarmee is de afstemming met gemeenten en MRDH in 
voldoende mate aeborad. 

Aan het PvE is een nieuwe eis toegevoegd (ID-????) met als onderwerp 
'Geldigheidsduur Ontwikkelplan'. De tekst van deze eis luidt: 'Het ontwikkelplan heeft 
een geldigheidsduur van vijfjaar, met dien verstande dat de Concessiehouder het 
vigerende Ontwikkelplan binnen één jaar na vaststelling (van een herziene versie) (van 
onderdelen) van de Kadernota Openbaar Vervoer actualiseert.' 
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De ontwikkelruimte betekent voor HTM meer ruimte om het openbaar vervoer beter op de vraag van reizigers aan te laten 
sluiten. Door het aanbod bovenop het sociaal- of minimumniveau te variëren, kan op de behoefte van reizigers worden 
ingespeeld. Dit betekent het optimaliseren van de dynamische bezettingsgraad en de kostendekkingsgraad (de verhouding 
tussen wat wij aanbieden in de markt en wat de reiziger van ons koopt) van het vervoerproduct. Hiermee geeft HTM 
invulling aan de strategische doelstelling om te komen tot de meest efficiënte besteding van de overheidsbijdrage. De 
behoefte tot meer ontwikkelruimte is ingegeven om op alle facetten, van frequenties tot reisinformatie, een beter product te 
bieden aan reizigers. Het is expliciet niet de bedoeling om lager bezette lijnen of de reisinformatie verder uit te kleden. Wij 
stemmen rie inzet van miridelen af on rie behoefte van rai-rintm 
Ook werken we in het kader van het WNaZ-programma aan het verbeteren van de informatievoorziening van alle 
vervoerders aan reizigers (bijvoorbeeld in de servicepunten, m de trams, door stewards), het verleiden van specifieke 
doelgroepen, zoals expats en toeristen en het bieden van op maat services en producten aan reizigers op handige locaties. 
We willen toeristen goed op weg helpen in de gastvrije stad Den Haag. Hiervoor is ontwikkelruimte nodig op het gebied 
van tarieven, reisproducten, distributie en informatie, die nu en in de toekomst aansluiten bij deze doelgroep. Het beleid 
ontwikkelt HTM in samenwerkino met de aemeenten. 
Betrouwbaarheid en beschikbaarheid RandstadRail 
HTM vindt het van groot belang dat het RandstadRail netwerk verbeterd en doorontwikkeld wordt tot een meer robuust 
systeem met een hogere capaciteit. De realiteit is dat het huidige systeem bij de aanleg technisch zeer complex is ingericht 
en met name op het samenloopdeel van de lijnen naar Zoetermeer en Rotterdam intensief wordt gebruikt. En wel met twee 
soorten voertuigen die technisch zeer verschillend zijn (metro en lightrail), met twee vervoerders, twee verkeersleidingen 
en vier types spoorwegbeveiliging. Dit betekent dat verbetering van de dienstverlening op dat gedeelte van het net 
ongetwijfeld ook technische en daarmee kostbare verbeteringen zal betekenen. HTM wil samen met MRDH en andere 
partners (RET, gemeenten) verder onderzoeken welke investeringen in dat kader noodzakelijk en doelmatig zijn. 

HTM werkt nu al. samen met MRDH, gemeenten en externe deskundigen, concreet aan structurele verbeteringen van de 
prestaties in het bestaande RandstadRail systeem (betrouwbaarheid van de infrastructuur, de voertuigen, de bestuurder, 
de reisinformatie richting reizigers, de storingsafhandeling, bijsturingsmaatregelen) en streeft ernaar om richting de start 
van de nieuwe concessie realistische doelstellingen gedefinieerd te hebben. Belangrijk aspect daarbij is om de groeiende 
vervoervraag vanuit de stedelijk gebieden van Zoetermeer en Rotterdam/Pijnacker naar Den Haag en vice versa ook op de 
lange termijn te kunnen faciliteren. Daarom inventariseert HTM welke veranderingen nodig zijn om de beschikbaarheid 
(aantal voertuigen per uur) waar gewenst te verhogen, afhankelijk van de eisen in het definitieve PvE. 

De ontwikkeling van het tramnet gebeurde en gebeurt in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de stad. De 
gemeentelijke organisatie speelt een prominente rol bij de instandhouding, de visievorming en de uitbreiding van dit net. 
Wij vragen u dit aspect op te nemen in het programma van eisen en hiermee rekening te houden in uw overleggen met de 
concessiehouder. 

Wij stellen het op prijs om te lezen dat u voornemens bent om de geboden ontwikkelruimte zodanig te benutten dat een 
bijdrage geleverd wordt aan de realisatie van de strategische doelstellingen die wij met de Concessie nastreven. 

Wij nenmen kennis van uw opmerking. De activiteit die u hier beschrijft zien wij als één van de acties in het kader van het 
werven van Reizigers, één van de onderdelen van de ontwikkelfunctie (ID-0035). 

Wij nemen kennis van uw wens. Deze wens sluit aan bij de brede invulling door de Concessiehouder van de 
ontwikkelfunctie die wij voor ogen hebben. Eén van de onderdelen van de ontwikkelfunctie is het doen van voorstellen en 
uitwerken van Business Cases voor de Aanschaf van Railinfrastructuur en Railvoertuigen, Wij zien in dat kader uw 
financieel onderbouwde voorstellen met belangstelling tegemoet. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. De activiteit die u hier beschrijft zien wij als één van de activiteiten die nodig is om te 
komen tot voorstellen tot Aanschaf van Rail infrastructuur en Railvoertuigen, hetgeen één van de onderdelen van de 
ontwikkelfunctie is (ID-2234). 

Wij zijn ons bewust van het feit dat de Concessiehouder rekening moet houden met de omgeving waarbinnen hij opereert. 
Niet voor niets zien wij daarom overleg met Derden, waaronder gemeenten, als één van de onderdelen van de 
ontwikkelfunctie (ID-0042). Daarnaast bevat het PvE een aantal specifieke bepalingen met betrekking tot het overleg met 
gemeenten (ID-1100 t/m ID-1105). Met deze bepalingen wordt in onze optiek reeds aan uw verzoek tegemoet gekomen. 

In het kader van het programma Beter Benutten hebben wij het voornemen met Rotterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, vormen de bestaande Railvoertuigen het uitgangspunt voor de nieuwe 
om coöperatieve ITS systemen toe te gaan passen in de verkeersregelinstallaties, bijvoorbeeld voor geconditioneerde OV 
prioriteit en in-tram/bus snelheidsadviezen bij verkeerslichten. Deze coöperatieve systemen zijn ook van nut voor het bus-
en railvervoer. Gewenst is dat de Concessiehouder actief meewerkt aan de ontwikkeling van deze systemen en 

ID-2234 is aangepast. In het onderwerp is na 'Aanschaf 'en Waardetoevoeging' 
Concessie. De Financiële Paragraaf bevat bepalingen ten aanzien van de dekking van de kosten van modificaties toegevoegd. In de tekst is na 'Aanschaf van' "en Waardetoevoeging aan'. Daarbij 
(Waardetoevoeging) van deze Railvoertuigen, zoals een nieuw systeem voor beïnvloeding van verkeersregelinstallaties. relatie gelegd met ID-0668 en ID-0816. 
Eén van de onderdelen van de ontwikkelfunctie omvat het doen van (financieel onderbouwde) voorstellen voor de Aanschaf 

bijbehorende diensten. Over het dragen van de kosten van voorzieningen voor en door de Concessiehouder dienen heldere van Railinfrastructuur en Railvoertuigen (ID-2234). Wij hebben deze bepaling naar aanleiding van uw opmerking aangepast 
afspraken te worden gemaakt. 

Het document laat in het midden hoe de railconcessie zich verhoudt tot de andere OV-concessies. 
o De ontwikkelaspecten op pagina 29/31 [Haaglanden resp. Rotterdam]. Goede afweging is onzes inziens noodzakelijk ter 
voorkoming van eisen aan de railconcessie die mogelijk conflicteren met de eisen aan de streekvervoerder. 
o Zo staat op pagina 34/36 [Haaglanden resp. Rotterdam] bij ID-1303 dat de vervoerder meerdere dienstregelingen mag 
onderscheiden; hoe verhoudt zich dit tot de OV-concessies die op de railconcessie aansluiten (afstemming)? 
o Bij de overstapmogelijkheden (pagina 36/38 [Haaglanden resp. Rotterdam]) wordt bus niet genoemd. 

zodat duidelijk is dat dit ook de Waardetoevoeging aan Railvoertuigen omvat. 

Als laatste nog een aantal zaken die wij in de documenten missen. Mogelijk dat deze een plek hebben in andere 
documenten of bijlagen betreffende deze concessies. Naar de mening van Connexxion ontbreken: 
• een mid-term review moment na bv 3 jaar. Dit geeft u de mogelijkheid om in geval van ondermaats presteren van uw 
vervoerder, de voorwaarden aan te scherpen. Bovendien geeft het u, in combinatie met mogelijk veranderde politieke 
verhoudingen, ook nog het zwaarwegende stuurinstrument om alsnog over te gaan tot een openbare aanbesteding. 

Scheveningen is een toeristische trekpleister. Het is gewenst het gebied vanuit die optiek goed op de kaart te zetten. In de 
buitenruimte wordt de komende jaren miljoenen geïnvesteerd om de badplaats een kwaliteitsimpuls te geven. Dit zorgt 
voor vertrouwen bij ontwikkelaars en exploitanten om ook te investeren, waarvan het Kurhaus en de Pier nu vooroplopen. 
Een goede OV ontsluiting draagt bij aan de investeringsbereidheid van partijen. Daarnaast vergroot dit de aantrekkelijkheid 
voor toeristen en bezoekers. Een hotelovernachting in Scheveningen is zo beter te combineren met bijvoorbeeld dineren in 
de binnenstad. Ook is uitgaan in Scheveningen aantrekkelijker als je later in de avond en nacht kan terugkeren met het OV. 
Hiervoor is noodzakelijk dat de tramlijnen in de weekenden tot later in de nacht rijden, vooral op de verbinding tussen 
binnenstad en Scheveningen. In het hoogseizoen is ook een goede nachtnet verbinding gewenst met een aansluiting op het 
NS nachtnet. Uitgaan in Scheveningen wordt dan ook voor (jonge) mensen buiten de stad aantrekkelijker. 
Een goede OV ontsluiting van Scheveningen Haven draagt bij aan een goed vestigingsklimaat van het gebied. Bedrijven 
zullen zich sneller in de haven vestigen als ze goed bereikbaar zijn voor medewerkers en bezoekers. Vanuit de Agenda 
Scheveningen Haven wordt op meer bedrijvigheid ingezet. Ook voor gevestigde bedrijven en organisaties is het gunstig. 
Vanaf komend najaar is de programmering in het Zuiderstrand Theater intensiever. Een goede ontsluiting per OV heeft een 
positieve invloed op het aantal bezoekers. In de haven worden ook nieuwe woningen toegevoegd. Voor de huidige 
bewoners en de nieuwe is het gewenst goed OV te kunnen bieden. Het heeft daarom ook een positief effect op de waarde 
en aantrekkelijkheid van de woningen. Wij hechten daarom aan een goede tramontsluiting van Scheveningen Haven. Het 
Beatrixkwartier en de Internationale zone zijn daarnaast belangrijke (inter)nationale kantoren locaties. 
Hier is veel werkgelegenheid en wij streven er naar het gebruik van deze gebieden de komende jaren verder te 
intensiveren. Het internationale karakter van de stad Den Haag is een belangrijke asset en hier blijven we ook op inspelen 
om internationale bedrijven aan te trekken. Goede ontsluiting van de Haagse toplocaties blijft essentieel. Dit vraagt 
blijvende aandacht voor intensieve OV-verbindingen met de Den Haag Centraal, station Hollands Spoor, station Laan van 
NOI en station Ypenburg met korte wachttijden en makkelijk overstappen als onderdeel van de verbinding met Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Schiphol en Rotterdam The Hague Airport, Gewenst is een ontwikkel- en verbeterplan vanuit ruimtelijk-
economisch gezichtspunt op te nemen als onderdeel van de concessie. 

Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein 
leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Dit is 
de reden waarom in ID-0104 (Bieden Overstapmogelijkheden) bus niet met naam genoemd wordt. 
De mogelijkheid om meerdere dienstregeling toe te staan word ingegeven door de behoefte om in te kunnen spelen op een 
afwijkende vraag in geval van bijvoorbeeld Evenementen en zomerse dagen en de noodzaak om de dienstregeling aan te 
passen in geval van tijdelijke niet-beschikbaarheid van bepaalde Railinfrastructuur. Wij verwachten daarbij dat het in de 
meeste gevallen niet om grootschalige veranderingen in de dienstregeling zal gaan. 
In alle gevallen geldt dat de Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren over wijzigingen in zijn 
dienstregeling (ID-0271) en hen voldoende tijd moet geven om hun dienstregelingen op zijn dienstregeling af te stemmen 
nn-nmfu -
Het Programma van Eisen is één van de bijlagen bij het Concessiebesluit. In het Concessiebesluit zelf is voorzien in een 
tussentijdse herijking van bepaalde concessievoorschriften en de mogelijkheid om de Concessie in te trekken bij niet tijdig 
of behoorlijk nakomen van verplichtingen door de Concessiehouder. 

Wij nemen kennis van uw wensen en opmerkingen. Het Programma van Eisen voorziet reeds in een door de 
Concessiehouder op te stellen Ontwikkelplan waarin hij onder meer de kansen voor het Openbaar Railvervoer in het 
Concessiegebied dient aan te geven (ID-0048), met daarbij specifieke aandacht voor kansen die ontstaan vanuit externe 
ontwikkelingen, zoals economische, recreatieve en ruimtelijke ontwikkelingen (ID-1347). 
De ontwikkelruimte die wij de Concessiehouder bieden brengt met zich mee dat hij zelf zijn afwegingen mag maken op 
welke ontwikkelingen hij in wil spelen en op welke wijze hij dit zal doen. Wel zullen zijn voorstellen onder meer moeten 
passen binnen de kaders zoals vastgelegd in de nog op te stellen Kadernota Openbaar Vervoer en zal hij zijn voorstellen 
ter goedkeuring aan ons moeten voorleggen. Gegeven zijn opbrengstverantwoordelijkheid valt daarbij te verwachten dat hij 
nieuwe verbindingen en extra Ritten die veel betalende Reizigers zullen trekken eerder aan zijn aanbod zal toevoegen. 
Wij merken verder nog op dat het onze insteek is dat partijen die hier belang bij hebben zelf ook bijdragen aan het 
realiseren van nieuwe verbindingen/extra Ritten. Dit vanuit de gedachte dat baten en lasten zoveel mogelijk bij dezelfde 
partij zouden moeten liggen. Wij stimuleren dan ook dat de initiator/organisator/vergunningverlener zelf met de 
Concessiehouder (financiële) afspraken om deze verbindingen/extra Ritten eenvoudig uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld 
door het bieden van opbrengstverhogende combitickets. 

01.02 Gemeente Den 
Haag 

Met de komst van de Rotterdamsebaan gaat er veel veranderen in de Binckhorst. Op dit moment is het gebied al in 
beweging en neemt het aantal bedrijven dat zich wil vestigen toe, vooral innovatieve start-'ups. Ook geven diverse 
bedrijven die reeds in de Binckhorst gevestigd zijn aan dusdanig te groeien, dat zij op zoek zijn naar grotere en/of luxere 
huisvesting. Deze partijen benadrukken graag in de Binckhorst te willen blijven. Het binnenhalen en behouden van deze 
bedrijven is meer dan wenselijk. Met het huidige openbaar vervoernet is de bereikbaarheid niet voldoende. Het 
vestigingsklimaat kan verbeterd worden door het gebied per rail te ontsluiten. Wij hechten derhalve aan een railontsluiting 
van dit aebied in aansluitina OD de verkenning die binnenkort aaat starten. 

Wij nemen kennis van uw wens. Een verkenning naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een railverbinding naar de 
Binckhorst zien wij als een strategische vraagstuk dat niet binnen de reikwijdte van de Concessie valt, maar eventueel 
vanuit de MRDH zal worden opgepakt. Wel bieden wij de Concessiehouder de ruimte om in het kader van zijn 
ontwikkelfunctie met voorstellen te komen voor nieuw te realiseren verbindingen (ID-2232). 
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Tijdige afstemming tussen aangrenzende concessiehouders is cruciaal om de dienstverlening aan de (doorgaande) 
reizigers zo goed mogelijk te kunnen bieden. Wij zouden daarom graag de verduidelijking "tijdig" toegevoegd willen zien in 
enkele eisen (ID-0042, ID-0081, ID-0169). Overigens constateren wij tot genoegen dat de verduidelijking "tijdig" reeds is 
opgenomen in andere eisen (ID-0108, ID-0263, ID-0271). 

Zondagsdienstregeling op feestdagen. 
Onder deze ID wordt verwezen naar de zondagsdienstregeling. Blijkbaar wordt impliciet aangenomen dat. dat een soort 
minimale dienstregeling is. Ons inziens zou meer rekening gehouden en geanticipeerd moeten worden op de 24-uurs 
economie die wij heden ten dagen en zeker in de steden kennen. Onderscheid is nodig in de zondagochtend en de 
zondagmiddag (als de winkels open zijn), in de situatie van de grote steden. Voor de zondagmiddag zou dan een 
zaterdagdienst van toepassing moeten zijn. Om alle steden recht te doen moet in ieder geval onderscheid worden gemaakt 
tussen zondagen zonder winkelopenstelling, zondagen met winkelopenstelling, zaterdagen en werkdagen. En daar 
bovenop nog een Basisdienstregeling en een Vakantieregeling. 

De huidig ingerichte Vervoerplanprocedure biedt in onze ogen onvoldoende flexibiliteit om gedurende het jaar mee te 
bewegen met de vraag naar openbaar vervoer. Het aanbod wordt per jaar eenmalig vastgelegd en conform dit plan 
uitgevoerd. Door HTM meer ontwikkelruimte te bieden, ontstaat de unieke kans om het openbaar vervoer ook gedurende 
het jaar flexibel te maken en om te vormen van het huidige, primair aanbod gerichte product naar een meer vraag gestuurd 
product. Daarnaast pleit HTM ervoor dat de ontwikkelruimte ook zodanig wordt geformuleerd dat via een eenvoudige 
Vervoerplanprocedure wijzigingen in het vervoerproduct kunnen worden doorgevoerd. Door het geven van ontwikkelruimte 
aan HTM kunnen wij kort cyclisch en zeer effectief inspelen op ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt. 

Wij zien geen reden om de formuleringen van genoemde eisen aan te passen en wel om de volgende redenen: 
- ID-0042 betreft een algemene eis aan de Concessiehouder om in het kader van de ontwikkelfunctie tijdig overleg met 
Reizigers en Derden te voeren. Waar relevant is deze eis nader uitgewerkt in het vervolg van het PvE, waaronder ID-0108, 
ID-0081 en ID-0169. 
- ID-0081 betreft een eis aan de Concessiehouder om de ingangsdatum van zijn Dienstregeling af te stemmen op de 
ingangsdata van Dienstregelingen van andere concessiehouders. Het initiatief hiertoe ligt geheel bij de Concessiehouder 
en het is aan hem om het uiterste tijdstip waarop dit moet gebeuren zelf te bepalen. 
- ID-0169 betreft een algemene eis over de afstemming van reisinformatie tussen concessiehouders. Deze eis kent een 
aantal onderliggende en samenhangende eisen die nadere invulling geven aan hetgeen ons bij deze afstemming voor ogen 
tÜMaUCLM KbÜ263 en ID-0271 \ 
Uw aanname is niet juist. Wij bieden de Concessiehouder de ruimte om in zijn Dienstregeling rekening te houden met de 
verschillen in de vraag van Reizigers op werkdagen, zaterdag en zon- en feestdagen zonder daarbij een uitspraak te doen 
over de aard van de verschillen in de Dienstregeling voor de verschillende typen dagen. Daarnaast krijgt de 
Concessiehouder van ons de ruimte om in een Dienstregelingjaar meerdere Dienstregeling te onderscheiden, waardoor hij 
de mogelijkheid heeft om voor zondagen met en zondagen zonder winkelopenstelling verschillende Dienstregelingen te 
hanteren. 

Uitbreiding OV-aanbod tijdens dienstregelingjaar. 
Moet de Concessiehouder dat niet melden aan de concessieverlener? 

De focus ligt, naast openbaar vervoer voor iedereen, op zware en grote reizigersstromen. Zij worden bediend met snelle 
directe verbindingen en zo weinig mogelijk overstapvertraging. De grootste groep reizigers wordt hiermee optimaal 
bediend. De vraag naar vervoer is echter niet constant. Met de OV-chipkaart hebben wij inzicht in de reizigersstromen en 
benutting van het openbaar vervoer. Gedurende een jaar zijn er allerlei invloeden op de vraag naar mobiliteit en openbaar 
vervoer. Denk daarbij aan seizoensinvloeden, ruimtelijke en sociaal-demografische ontwikkelingen, evenementen, 
aansluiting op dienstregelingen van collega-concessiehouders die vergelijkbare effecten ondervinden, etc. 
Dienstregelingen moeten flexibel worden ingericht om deze veranderende vraag te kunnen bedienen. 

Het document laat in het midden hoe de railconcessie zich verhoudt tot de andere OV-concessies. 
o De ontwikkelaspecten op pagina 29/31 [Haaglanden resp. Rotterdam]. Goede afweging is onzes inziens noodzakelijk ter 
voorkoming van eisen aan de railconcessie die mogelijk conflicteren met de eisen aan de streekvervoerder. 
o Zo staat op pagina 34/36 [Haaglanden resp. Rotterdam] bij ID-1303 dat de vervoerder meerdere dienstregelingen mag 
onderscheiden; hoe verhoudt zich dit tot de OV-concessies die op de railconcessie aansluiten (afstemming)? 
o Bij de overstapmogelijkheden (pagina 36/38 [Haaglanden resp. Rotterdam]) wordt bus niet genoemd. 

Wij zijn van mening dat de huidige bepalingen in het Programma van Eisen reeds in uw behoefte voorzien. De 
vervoerplanprocedure wordt inderdaad eenmaal per jaar doorlopen. In het kader van deze procedure geeft de 
Concessiehouder de voorgenomen wijzigingen in de Dienstregeling ten opzichte van de huidige Dienstregeling aan. De 
Concessiehouder heeft evenwel de mogelijkheid om gedurende een Dienstregelingjaar meerdere Dienstregelingen te 
onderscheiden (ID-1303), bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op Evenementen en werkzaamheden. 

Het is inderdaad de bedoeling dat de Concessiehouder aanpassingen van de Dienstregeling aan de Concessieverlener 
meldt. Dit geldt overigens niet alleen in geval van uitbreiding van het OV-aanbod. Wij hebben een bepaling met deze 
strekking aan het Programma van Eisen toegevoegd. 

Wij zijn van mening dat de huidige bepalingen in het Programma van Eisen reeds in uw behoefte voorzien. De 
Concessiehouder heeft de mogelijkheid om gedurende een Dienstregelingjaar meerdere Dienstregelingen te 
onderscheiden (ID-1303), bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op Evenementen en werkzaamheden. 

Eisen aan het aanbod aan Openbaar Railvervoer: afstemmen aanbod op vraag 
In het ontwerp PvE is vastgelegd, dat de Concessiehouder het aanbod afstemt op de verwachte vraag van (potentiële) 
reizigers, 
Wij staan voor, hierbij een minimumaanbod aan te geven. 

Eerder heeft u met HTM Pv een Hoofdlijnenakkoord afgesloten, waaraan onder andere de gemeente Den Haag via haar 
positie als aandeelhouder van HTM Pv haar instemming heeft verleend. Wij constateren dat u op pagina 19 afwijkt van het 
Hoofdlijnenakkoord door niet langer op dienstregelingsuren, maar op dienstregelingskilometers te gaan sturen. Wij kunnen 
ons voorstellen dat u dit element wilt aanpassen, tegelijk is wel onze zienswijze dat deze vertaling dient plaats te vinden op 
een wijze die ten minste aantoonbaar financieel neutraal is voor HTM Personenvervoer. 

MRDH geeft er de voorkeur aan om dienstregelingskilometers als uitgangspunt te nemen i.p.v. dienstregelingsuren (pagina 
19/20 [Haaglanden resp. Rotterdam]). Op pagina 35 [Haaglanden] is sprake van 13,05 miljoen dienstregelingskilometers 
als vereiste, op pagina 37 [Rotterdam] worden kilometrages genoemd voor metro (voor en na ingebruikname Hoekse Lijn) 
en tram afzonderlijk. Dit kan mogelijk tot ongewenste effecten leiden: 
o Wanneer u investeert in verbetering van infrastructuur (lees: hogere rijsnelheid) komt het resultaat één op één ten goede 
aan de vervoerder in de vorm van lagere exploitatielasten, niet aan u als opdrachtgever van zowel vervoer als infra-
aanpassing. 
o In het Haaglandendocument is geen splitsing gemaakt in tram en Randstad Rail (RR). RR heeft een veel hogere 
gemiddelde snelheid dan de tramlijnen in de stad en RR maakt dus meer kilometers per uur, waarmee RR uitbreiden en 
kilometers op minder rendabele stadstramlijnen besparen gestimuleerd wordt, 
o Bovendien vraagt het om een oplossing aangaande kilometers van gekoppelde trams. 

Om met het eerste punt te beginnen. Voor investeringen in de Railinfrastructuur geldt dat hiervoor een Business Case 
wordt opgesteld die naast de investeringskosten ook de gevolgen voor de Exploitatie en het Beheer en Onderhoud 
inzichtelijk maakt. Wanneer uit de Business Case blijkt dat de investeringen tot een hogere rijsnelheid en substantieel 
lagere exploitatielasten leiden, zullen wij afspraken met de Concessiehouder maken over de verrekening van dit effect. 
Wij delen uw constatering dat de Trams op het RandstadRail tracé harder kunnen rijden dan op het stadse net. Echter, de 
mogelijkheden om op eerstgenoemde tracé frequenties te verhogen zijn beperkt. Daarbij komt dat de bestaande 
Dienstregeling steeds het uitgangspunt is voor een nieuwe Dienstregeling en de Concessiehouder moet onderbouwen dat 
ook in geval van wijzigingen sprake is van aansluiting bij onze doelstellingen en vervoerkundige uitgangspunten zoals 
opgenomen in de Kadernota Openbaar Vervoer. Wij zien daarom geen reden om bij het aantal Dienstregelingkilometers 
Tram in geval van de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 onderscheid te maken tussen stad en RandstadRail. 
Ten slotte geldt dat alleen in het Concessiegebied een beperkt deel van de Railinfrastructuur en Railvoertuigen geschikt is 
om gekoppeld te rijden. Omdat de mogelijkheden om te variëren met de inzet van enkele en gekoppelde trams daarmee 
beperkt zijn, hebben wij ervoor gekozen ten aanzien van dit punt geen nadere bepalingen in het Programma van Eisen op 
te nemen. 

Aan het Programma van Eisen is een eis toegevoegd. Onderwerp van deze eis is: 
'Informeren Concessieverlener over uitbreidingen OV-aanbod'. De tekst van deze eis 
luidt: 'Ingeval de Concessiehouder besluit het aanbod aan Openbaar Railvervoer uit te 
breiden ten opzichte van de Dienstregeling, informeert hij de Concessieverlener over de 
aard en omvang van de uitbreiding.' 

Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein 
leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Dit is 
de reden waarom in ID-0104 (Bieden Overstapmogelijkheden) bus niet met naam genoemd wordt. 
De mogelijkheid om meerdere dienstregeling toe te staan word ingegeven door de behoefte om in te kunnen spelen op een 
afwijkende vraag in geval van bijvoorbeeld Evenementen en zomerse dagen en de noodzaak om de dienstregeling aan te 
passen in geval van tijdelijke niet-beschikbaarheid van bepaalde Railinfrastructuur Wij verwachten daarbij dat het in de 
meeste gevallen niet om grootschalige veranderingen in de dienstregeling zal gaan. 
In alle gevallen geldt dat de Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren over wijzigingen in zijn 
dienstregeling (ID-0271} en hen voldoende tijd moet geven om hun dienstregelingen op zijn dienstregeling af te stemmen 
i in-ni f i f t \ , , , 
Het Vervoerplan en de Dienstregeling van de Concessiehouder dient aan te sluiten bij de nog vast te stellen Kadernota 
Openbaar Vervoer. Deze kadernota zal de minimumeisen bevatten die wij ten aanzien van het Openbaar Railvervoer 
stellen. Verder geldt dat de Dienstregeling van het voorgaande jaar het uitgangspunt vormt voor de nieuwe Dienstregeling. 
De Concessiehouder dient aan te geven welke wijzigingen hij in de Dienstregeling wil doorvoeren en te onderbouwen dat 
deze wijzigingen aansluiten bij onze doelstellingen en vervoerkundige uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 
Openbaar Vervoer. 
De financiële afspraken zoals die met ingang van de nieuwe concessie gelden zijn zodanig uitgewerkt dat, uitgaande van 
de huidige snelheid van de Tram in het Concessiegebied, de overgang van Dienstregelinguren naar 
Dienstregelingkilometers financieel neutraal verloopt. 



MRDH geeft er de voorkeur aan om dienstregelingskilometers als uitgangspunt te nemen i.p.v. dienstregelingsuren {pagina 
19/20 [Haaglanden resp. Rotterdam]). Op pagina 35 [Haaglanden] is sprake van 13,05 miljoen dienstregelingskilometers 
als vereiste, op pagina 37 [Rotterdam] worden kilometrages genoemd voor metro (voor en na ingebruikname Hoekse Lijn) 
en tram afzonderlijk. Dit kan mogelijk tot ongewenste effecten leiden: 
o Wanneer u investeert in verbetering van infrastructuur (lees: hogere rijsnelheid) komt het resultaat één op één ten goede 
aan de vervoerder in de vorm van lagere exploitatielasten, niet aan u als opdrachtgever van zowel vervoer als infra-
aanpassing. 
o In het Haaglandendocument is geen splitsing gemaakt in tram en Randstad Rail (RR). RR heeft een veel hogere 
gemiddelde snelheid dan de tramlijnen in de stad en RR maakt dus meer kilometers per uur, waarmee RR uitbreiden en 
kilometers op minder rendabele stadstramlijnen besparen gestimuleerd wordt, 
o Bovendien vraagt het om een oplossing aangaande kilometers van gekoppelde trams. 

Om met het eerste punt te beginnen. Voor investeringen in de Railinfrastructuur geldt dat hiervoor een Business Case 
wordt opgesteld die naast de investeringskosten ook de gevolgen voor de Exploitatie en het Beheer en Onderhoud 
inzichtelijk maakt. Wanneer uit de Business Case blijkt dat de investeringen tot een hogere rijsnelheid en substantieel 
lagere exploitatielasten leiden, zullen wij afspraken met de Concessiehouder maken over de verrekening van dit effect. 
Wij delen uw constatering dat de Trams op het RandstadRail tracé harder kunnen rijden dan op het stadse net. Echter, de 
mogelijkheden om op eerstgenoemde tracé frequenties te verhogen zijn beperkt. Daarbij komt dat de bestaande 
Dienstregeling steeds het uitgangspunt is voor een nieuwe Dienstregeling en de Concessiehouder moet onderbouwen dat 
ook in geval van wijzigingen sprake is van aansluiting bij onze doelstellingen en vervoerkundige uitgangspunten zoals 
opgenomen in de Kadernota Openbaar Vervoer. Wij zien daarom geen reden om bij het aantal Dienstregelingkilometers 
Tram in geval van de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 onderscheid te maken tussen stad en RandstadRail. 
Ten slotte geldt dat alleen in het Concessiegebied een beperkt deel van de Railinfrastructuur en Railvoertuigen geschikt is 
om gekoppeld te rijden. Omdat de mogelijkheden om te variëren met de inzet van enkele en gekoppelde trams daarmee 
beperkt zijn, hebben wij ervoor gekozen ten aanzien van dit punt geen nadere bepalingen in het Programma van Eisen op 
te nemen. 

MRDH geeft er de voorkeur aan om dienstregelingskilometers als uitgangspunt te ne^men i.p.v. dienstregelingsuren 
(pagina 19/20 [Haaglanden resp. Rotterdam]). Op pagina 35 [Haaglanden] is sprake van 13,05 miljoen 
dienstregelingskilometers als vereiste, op pagina 37 [Rotterdam] worden kilometrages genoemd voor metro (voor en na 
ingebruikname Hoekse Lijn) en tram afzonderlijk. Dit kan mogelijk tot ongewenste effecten leiden: 
o Wanneer u investeert in verbetering van infrastructuur (lees: hogere rijsnelheid) komt het resultaat één op één ten goede 
aan de vervoerder in de vorm van la-gere exploitatielasten, niet aan u als opdrachtgever van zowel vervoer als infra-
aanpassing. 
o In het Haaglandendocument is geen splitsing gemaakt in tram en Randstad Rail (RR). RR heeft een veel hogere 
gemiddelde snelheid dan de tramlijnen in de stad en RR maakt dus meer kilometer per uur, waarmee RR uitbreiden en 
kilometers op minder rendabele stadstramlijnen besparen gestimuleerd wordt, 
o Bovendien vraagt het om een oplossing aangaande kilometers van gekoppelde trams. 

Om met het eerste punt te beginnen. Voor investeringen in de Railinfrastructuur geldt dat hiervoor een Business Case 
wordt opgesteld die naast de investeringskosten ook de gevolgen voor de Exploitatie en het Beheer en Onderhoud 
inzichtelijk maakt. Wanneer uit de Business Case blijkt dat de investeringen tot een hogere rijsnelheid en substantieel 
lagere exploitatielasten leiden, zullen wij afspraken met de Concessiehouder maken over de verrekening van dit effect. 
Wij delen uw constatering dat de Trams op het RandstadRail tracé harder kunnen rijden dan op het stadse net. Echter, de 
mogelijkheden om op eerstgenoemde tracé frequenties te verhogen zijn beperkt. Daarbij komt dat de bestaande 
Dienstregeling steeds het uitgangspunt is voor een nieuwe Dienstregeling en de Concessiehouder moet onderbouwen dat 
ook in geval van wijzigingen sprake is van aansluiting bij onze doelstellingen en vervoerkundige uitgangspunten zoals 
opgenomen in de Kadernota Openbaar Vervoer. Wij zien daarom geen reden om bij het aantal Dienstregelingkilometers 
Tram in geval van de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 onderscheid te maken tussen stad en RandstadRail. 
Ten slotte geldt dat alleen in het Concessiegebied een beperkt deel van de Railinfrastructuur en Railvoertuigen geschikt is 
om gekoppeld te rijden. Omdat de mogelijkheden om te variëren met de inzet van enkele en gekoppelde trams daarmee 
beperkt zijn, hebben wij ervoor gekozen ten aanzien van dit punt geen nadere bepalingen in het Programma van Eisen op 
te nemen. 

02.02 

Gemeente 
Schiedam 

Gemeente Den 
Haag 

Heldere uitgangspunten bediening 
De nog op te stellen kadenota. zal ons inziens uitgangspunten voor de dienstregeling moeten bieden; o.a. de eerste rit en 
minimumfrequentie op lijnen m.n. tijdens de stillere uren. De huidige gehanteerde uitgangspunten en verwijzing naar de 
toekomstige nog vast te stellen uitgangspunten dienen in de concessie verwoord te worden. Onderdeel daarvan dient te 
zijn het herstel van de avondbediening van tramlijn 21 in Schiedam Noord. 

De kwaliteit van het vervoer 
Wij onderschrijven dat de kwaliteit voor de reiziger voorop staat. Dat betekent voor ons echter niet dat uitsluitend de 
vervoersvraag het vervoersaanbod en de lijnvoering bepaalt. Ook het bieden van een begrijpelijk tramnetwerk met 
voldoende reismogelijkheden, de inpassing van de infrastructuur in de stad en het tijdig kunnen inspelen op gewenste 
ruimtelijke en of maatschappelijke ontwikkelingen bepaalt de kwaliteit van het openbaar vervoernet. Hierbij leggen wij de 
focus voor het railnet op de bereikbaarheid van de toplocaties, zoals bijvoorbeeld de Binckhorst, Scheveningen Haven, het 
Centrum, het Beatrixkwartier, de Internationale Zone en Scheveningen. Hiervoor hebben wij uitgangspunten opgenomen in 
de Haagse Nota Mobiliteit (blz. 61 en 73). Netwerk RandstadRail vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Den 
Haag. Op dit netwerk moeten op werkdagen minimaal 6 ritten per uur worden aangeboden over de volle lengte van de 
opgenomen lijnen. Wij vragen u dit uitgangspunt ook op te nemen in het programma van eisen. 

De Kadernota Openbaar Vervoer zal de minimumeisen gaan bevatten die wij ten aanzien van het Openbaar Railvervoer 
stellen. Deze minimumeisen betreffen onder meer bedieningstijden (eerste en laatste rit) en minimumfrequenties. Wij 
nemen kennis van uw wens om de avondbediening van tramlijn 21 in Schiedam Noord te herstellen, maar gelet op eerdere 
bestuurlijke besluitvorming hierover is het niet aannemelijk dat de kadernota eisen ten aanzien van de avondbediening zal 
bevatten. Het zal daarmee aan de Concessiehouder zijn om, bij voldoende vraag van Reizigers, de avondbediening 
eventueel te herstellen. 
De Kadernota Openbaar Vervoer zal de minimumeisen gaan bevatten die wij ten aanzien van het Openbaar Railvervoer 
stellen. Deze minimumeisen betreffen onder meer de bestemmingen die in ieder geval bediend moeten worden, 
bedieningstijden (eerste en laatste rit) en minimumfrequenties. De kadernota vormt vervolgens het uitgangspunt voor het 
Vervoerplan en de Dienstregeling van de Concessiehouder. Verder geldt dat de Dienstregeling van het voorgaande jaar het 
uitgangspunt vormt voor de nieuwe Dienstregeling. De Concessiehouder dient aan te geven welke wijzigingen hij in de 
Dienstregeling wil doorvoeren en te onderbouwen dat deze wijzigingen aansluiten bij onze doelstellingen en 
vervoerkundige uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota Openbaar Vervoer. 

03.02 

02.02 

Rocov 
Haaglanden 

HTM 

Rocov 
Haaglanden 

Waarop is de 13,05 miljoen dienstregeling kilometers gebaseerd en in welke relatie staat dat tot de capaciteitsnorm ID-
1162, blz. 39? Voorheen werd uitgegaan van Dienstregelinguren, nu van Dienstregelingkilometers, terwijl de kosten voor 
de Concessiehouder voornamelijk zitten in de uren. Meer oponthoud in stedelijk gebied met minder vrije banen betekent 
dat er feitelijk minder Dienstregelinguren beschikbaar zijn, zeker in de spitsuren. Waarom is gekozen voor 
Dienstregelinguren? 

De 13,05 miljoen Dienstregelingkilometers zijn gebaseerd op afspraken die Stadsgewest Haaglanden in het kader van het 
Hoofdlijnenakkoord met HTM heeft gemaakt over de omvang van het te bieden Openbaar Railvervoer. De capaciteitsnorm 
bepaald mede op welke lijnen en tijdstippen de Dienstregelingkilometers moeten worden ingezet. Wij hebben ervoor 
gekozen om de omvang van het aanbod in Dienstregelingkïlometers te gaan uitdrukken, omdat dit onze controle- en 
sturingsmogelijkheden vergroot en omdat de Concessiehouder meer mogelijkheden heeft om de rijtijden te beheersen. 

Eisen aan het aanbod aan Openbaar Railvervoer (ID-2132) 
MRDH stelt: 'Tenzij de Concessieverlener bij het formuleren van de kaders voor het Vervoerplan anders beschikt, draagt 
de Concessiehouder er zorg voor dat de omvang van het aanbod aan Openbaar Vervoer per Tram in ieder 
dienstregelingsjaar gelijk of groter is dan 13,05 miljoen 
Dienstregelingkilometers'. Zienswijze HTM: In het Hoofdlijnenakkoord is de prestatieproductie afgestemd op 621.000 
dienstregelingsuren 
(DRU's). In het OPvE wordt het productieniveau in Dienstregelingkilometers (DIRK's) voorgeschreven. Hiermee komt het 
rijtijdrisico bij HTM te liggen. In de huidige situatie is het door omgevingsfactoren noodzakelijkerwijs toevoegen van rijtijd 
om een betrouwbaar product te blijven garanderen het risico van de opdrachtgever. Bij het afrekenen op basis van 
Dienstregelingkilometers zijn de te maken extra kosten als gevolg van extra rijtijd voor HTM. In de drukke stedelijke 
omgeving met veel omleidingen, vertragingen en veranderingen van de ruimtelijke omgeving concludeert HTM dat niet alle 
beheersmaatregelen in de directe invloedsfeer van HTM liggen om dit risico te beheersen; de snelheid is mede afhankelijk 
van de gemeenten als wegbeheerder. De argumentatie dat de opdrachtgever niet wenst te betalen voor stilstaande 
voertuigen is niet correct. Immers, zowel bij Dienstregelinguren als bij Dienstregelingkilometers maakt het stationnement 
aan eindpunten geen onderdeel uit van de productieomvang. 
Advies HTM: Productieomvang in dienstregelingsuren (DRU's) handhaven.Wanneer MRDH dienstregelingskilometers als 
eis handhaaft, is HTM genoodzaakt het risico van een lagere rijsnelheid per kilometer in te calculeren in de aanbieding. Dit 
zal leiden tot een hogere concessieprijs. 

Aantal dienstregeling kilometers. VRAAG: Waarop is de 13.05 miljoen dienstregeling kilometers gebaseerd en in welke 
relatie staat dat tot de capaciteitsnorm ID-1162, blz. 39? Voorheen werd uitgegaan van Dienstregelinguren, nu van 
Dienstregelingkilometers, terwijl de kosten voor de Concessiehouder voornamelijk zitten in de uren. Meer oponthoud in 
stedelijk gebied met minder vrije banen betekent dat er feitelijk minder Dienstregelinguren beschikbaar zijn, zeker in de 
spitsuren. Waarom is gekozen voor Dienstregelinguren? 

Wij nemen uw advies niet over. Wij hebben er bewust voor gekozen om het rijtijdrisico bij de Concessiehouder te leggen. 
Deze keuze vloeit voort uit onze ervaring dat zijn invloed op de rijtijden groter is dan onze invloed. Wij merken daarbij wel 
op dat wij ons op dit moment al inspannen om tot afspraken te komen over het verkorten van en het verminderen van 
fluctuaties in rijtijden, omdat dit bijdraagt aan de realisatie van onze beleidsdoelstellingen. Ook zullen wij dit in de toekomst 
blijven doen. Wanneer ten slotte blijkt dat de rijtijden tijdens de eerste jaren van de Concessie door onverwachte, externe 
factoren sterk toenemen, kan deze constatering meegenomen worden tijdens de herijking. 

De 13,05 miljoen Dienstregelingkilometers zijn gebaseerd op afspraken die Stadsgewest Haaglanden in het kader van het 
Hoofdlijnenakkoord met HTM heeft gemaakt over de omvang van het te bieden Openbaar Railvervoer. De capaciteitsnorm 
bepaald mede op welke lijnen en tijdstippen de Dienstregelingkilometers moeten worden ingezet. Wij hebben ervoor 
gekozen om de omvang van het aanbod in Dienstregelingkilometers te gaan uitdrukken, omdat dit onze controle- en 
sturingsmogelijkheden vergroot en omdat de invloed van de Concessiehouder op de rijtijden groter is dan onze invloed. 
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02.02 Connexxion MRDH geeft er de voorkeur aan om dienstregelingskilometers als uitgangspunt te nemen i.p.v. dienstregelingsuren (pagina 
19/20 [Haaglanden resp. Rotterdam]). Op pagina 35 [Haaglanden] is sprake van 13,05 miljoen dienstregelingskilometers 
als vereiste, op pagina 37 [Rotterdam] worden kilometrages genoemd voor metro (voor en na ingebruikname Hoekse Lijn) 
en tram afzonderlijk. Dit kan mogelijk tot ongewenste effecten leiden: 
o Wanneer u investeert in verbetering van infrastructuur (lees: hogere rijsnelheid) komt het resultaat één op één ten goede 
aan de vervoerder in de vorm van lagere exploitatielasten, niet aan u als opdrachtgever van zowel vervoer als infra-
aanpassing. 
o In het Haaglandendocument is geen splitsing gemaakt in tram en Randstad Rail (RR). RR heeft een veel hogere 
gemiddelde snelheid dan de tramlijnen in de stad en RR maakt dus meer kilometers per uur, waarmee RR uitbreiden en 
kilometers op minder rendabele stadstramlijnen besparen gestimuleerd wordt, 
o Bovendien vraagt het om een oplossing aangaande kilometers van gekoppelde trams. 

Om met het eerste punt te beginnen. Voor investeringen in de Railinfrastructuur geldt hiervoor een Business Case wordt 
opgesteld die naast de investeringskosten ook de gevolgen voor de Exploitatie en het Beheer en Onderhoud inzichtelijk 
maakt. Wanneer uit de Business Case blijkt dat de investeringen tot een hogere rijsnelheid en substantieel iagere 
exploitatielasten leiden, zullen wij afspraken met de Concessiehouder maken over de verrekening van dit effect. 
Wij delen uw constatering dat de Trams op het RandstadRail tracé harder kunnen rijden dan op het stadse net. Echter, de 
mogelijkheden om op eerstgenoemde tracé frequenties te verhogen zijn beperkt. Daarbij komt dat de bestaande 
Dienstregeling steeds het uitgangspunt is voor een nieuwe Dienstregeling en de Concessiehouder moet onderbouwen dat 
ook in geval van wijzigingen sprake is van aansluiting bij onze doelstellingen en vervoerkundige uitgangspunten zoals 
opgenomen in de Kadernota Openbaar Vervoer. Wij zien daarom geen reden om bij het aantal Dienstregelingkilometers 
Tram in geval van de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 onderscheid te maken tussen stad en RandstadRail. 
Ten slotte geldt dat in het Concessiegebied een beperkt deel van de Railinfrastructuur en Railvoertuigen geschikt is om 
gekoppeld te rijden. Omdat de mogelijkheden om te variëren met de inzet van enkele en gekoppelde trams daarmee 
beperkt zijn, hebben wij ervoor gekozen ten aanzien van dit punt geen nadere bepalingen in het Programma van Eisen op 
te nemen. 
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Inhoud vervoerplan: Onderbouwing wijzigingen Openbaar Railvervoer, De Concessiehouder geeft in het Vervoerplan bij 
iedere voorgestelde wijziging aan hoe de betreffende wijziging zich verhoudt tot de vervoerkundige uitgangspunten van de 
concessieverlener zoals opgenomen in de Kadernota Openbaar Vervoer. 

OPM: zolang deze kadernota er nog niet is ligt het in de rede om de Update RNM 2013 en Netwerk RandstadRail v.w.b. 
het OV in Haaglanden uitgangspunt te laten zijn. 

Effecten wijzigingen op benodigde aantal railvoertuigen. 

VRAAG: Wat zijn de consequenties voor het aantal benodigde voertuigen indien er meer/minder voertuigen nodig zijn? 

Inhoud vervoersplan. Beschrijving wijzigingen in het openbaar railvervoer. 

OPM + VRAAG: In dat kader moet de Concessiehouder ook de afstemming met auto en fiets beschrijven. Wellicht in het 
kader van ketenmobiliteit, maar wat wordt daarmee bedoeld en hoe stelt de concessieverlener zich dat voor? 
Een kwalitatief goed openbaar vervoer is van belang voor de samenleving. Voor Voorne-Putten is het cruciaal voor de 
bereikbaarheid dat het metronet van de RET goed functioneert en dat er goede aansluitingen zijn op het buslijnennet op 
Voorne-Putten. Het metro-/ busstation Spijkenisse Centrum heeft daarbij als een openbaar vervoerknooppunt, een 
belangrijke rol als overstappunt. Wij vragen dan ook aandacht voor een goede aansluiting van de metro op de bus v.v. op 
het knooDDunt metro-/ busstation SDükenisse Centrum. 
02.04 Overstapmogelijkheden. .. 
We missen de bus bij het bieden van overstapmogelijkheden. 

De kwaliteit van het openbaar vervoer is gebaat bij een uitstekende samenhang tussen het tramvervoer en het busvervoer. 
Wij verzoeken u in het programma van eisen uitgangspunten op te nemen zodat deze samenhang gewaarborgd blijft. 

De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan: een goede (gegarandeerde) aansluiting op overstappunten, ook 
met andere vervoerders, zowel binnen als buiten het MRDH concessiegebied. Het voorliggende PvE lijkt de genoemde 
punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is gaat de raad er vanuit dat het PvE wordt aangepast. 

Omdat het onze ambitie is de Kadernota Openbaar Vervoer voor de start van de nieuwe Concessies bestuurlijk vast te 
laten stellen, hebben wij er bewust voor gekozen om in het Programma van Eisen niet naar eerdere beleidsdocumenten te 
verwijzen. Deze keuze is mede ingegeven door het feit dat deze eerdere beleidsdocumenten betrekking hebben op een 
deel van de Vervoersautoriteit MRDH en daarmee geen uniform beleidskader vormen. 

Het document laat in het midden hoe de railconcessie zich verhoudt tot de andere OV-concessies. 
o De ontwikkelaspecten op pagina 29/31 [Haaglanden resp. Rotterdam]. Goede afweging is onzes inziens noodzakelijk ter 
voorkoming van eisen aan de railconcessie die mogelijk conflicteren met de eisen aan de streekvervoerder. 
o Zo staat op pagina 34/36 [Haaglanden resp. Rotterdam] bij ID-1303 dat de vervoerder meerdere dienstregelingen mag 
onderscheiden; hoe verhoudt zich dit tot de OV-concessies die op de railconcessie aansluiten (afstemming)? 
o Bij de overstapmogelijkheden (pagina 36/38 [Haaglanden resp. Rotterdam]) wordt bus niet genoemd. 

Wij vinden het belangrijk dat de door de Concessiehouder voorgestelde wijzigingen in de Dienstregeling in de praktijk 
haalbaar zijn. Dit betekent onder meer dat de nieuwe Dienstregeling met de beschikbare Railvoertuigen uitgevoerd moet 
kunnen worden. De Concessiehouder dient dit inzichtelijk te maken door aan te geven welke veranderingen in de inzet van 
Railvoertuigen met de voorgestelde wijzigingen gepaard gaan. 
Wat wij in dit kader van de Concessiehouder verwachten is dat hij specifiek aandacht besteedt aan wijzigingen die erop 
gericht zijn om de aansluiting van auto en/of fiets op het Openbaar Railvervoer te verbeteren. 

Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein 
leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Wel 
geldt dat de Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren over wijzigingen in zijn dienstregeling (ID-0271) 
en hen voldoende tijd moet geven om hun dienstregelingen op zijn dienstregeling af te stemmen (ID-0108). 

Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein 
leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Dit is 
de reden waarom in ID-0104 (Bieden Overstapmogelijkheden) bus niet met naam genoemd wordt. Wel geldt dat de 
Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren over wijzigingen in zijn dienstregeling (ID-0271) en hen 
voldoende tijd moet geven om hun dienstregelingen op zijn dienstregeling af te stemmen (ID-0108). 

Het komt nog al eens voor dat in de stad werkzaamheden plaatsvinden, aan de verkeersinfrastructuur of aan bouwwerken. 
Het is gewenst dat als er een stremming optreedt op een tramroute, het tramnet zo veel mogelijk in stand kan blijven. Wij 
vragen u in het PVE uitgangspunten op te nemen of een ontwikkelprogramma, om met de lijnvoering flexibel te kunnen 
inspelen op dergelijke werken. Gewenst is dat de Concessiehouder standaardprijzen hanteert voor de gevolgen van het 
omleiden van trams of bussen ingeval van wegwerkzaamheden. De Concessiehouder moet met de verantwoordelijke voor 
het werk, waarvoor een omleiding nodig is, meewerken aan een goede oplossing voor reizigers en project. 

Relatie met bus en doelgroepenvervoer 
Zoals eerder gesteld: ook bus en doelgroepenvervoer zijn van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van onze 
gemeente. Juist de meer afgelegen en minder dicht bebouwde wijken zijn sterk afhankelijk van dit vervoer. Afstemming 
van Rail op Bus en Doelgroepenvervoer is daarom van cruciaal belang. Wij willen nadrukkelijk wijzen op de afstemming 
over de concessiegrenzen heen. Lijn 45 van en naar Leiden valt inmiddels deels onder Provinciaal concessiebeheer. 
Datzelfde geldt voor de verbinding tussen Zoetermeer en Leiden, via Stompwijk. 

Op pagina 37/39 [Haaglanden resp. Rotterdam] wordt ingegaan op de inzet van vervangend vervoer. Als de 
Concessiehouder hier een busvloot voor aan moet houden is dit een onnodig dure oplossing. Bovendien biedt dit ruimte 
voor marktverstorende inzet als er geen vervangend vervoer nodig Is. Bussen zouden namelijk ingezet kunnen worden voor 
evenementenvervoer of als technische reserve voor de busconcessie zonder bijbehorende investerings/kapitaal lasten 

Wij delen uw mening dat het openbaar vervoer gebaat is bij een goede samenhang, niet alleen tussen tram en bus, maar 
ook tussen trein en tram en bus en tussen tram en auto/fiets. Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een 
zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling 
van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Wel geldt dat de Concessiehouder andere concessiehouders 
moet informeren over wijzigingen in zijn dienstregeling (ID-0271) en hen voldoende tijd moet geven om hun 
dienstregelingen op zijn dienstregeling afte stemmen (ID-0108). Wij zijn ervan overtuigd dat de samenhang op deze wijze 
aoed aeborad is. 
Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein 
leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Wel 
geldt dat de Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren over wijzigingen in zijn dienstregeling (ID-0271) 
en hen voldoende tijd moet geven om hun dienstregelingen op zijn dienstregeling af te stemmen (ID-0108). Wij verwachten 
dat oo deze wiize de aansluitina op overstaDDunten aoed oeborad is. 
Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein 
leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Dit is 
de reden waarom in ID-0104 (Bieden Overstapmogelijkheden) bus niet met naam genoemd wordt. 
De mogelijkheid om meerdere dienstregeling toe te staan word ingegeven door de behoefte om in te kunnen spelen op een 
afwijkende vraag in geval van bijvoorbeeld Evenementen en zomerse dagen en de noodzaak om de dienstregeling aan te 
passen in geval van tijdelijke niet-beschikbaarheid van bepaalde Railinfrastructuur Wij verwachten daarbij dat het in de 
meeste gevallen niet om grootschalige veranderingen in de dienstregeling zal gaan. 
In alle gevallen geldt dat de Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren over wijzigingen in zijn 
dienstregeling (ID-0271) en hen voldoende tijd moet geven om hun dienstregelingen op zijn dienstregeling af te stemmen 
..aMi,0H.L„,_ 
Wij delen uw wens dat ook bij stremmingen als gevolg van werkzaamheden het tramnet zoveel mogelijk in stand zou 
moeten blijven. Het Programma van Eisen biedt de Concessiehouder daarom de ruimte om zijn aanbod snel aan te kunnen 
passen aan de gewijzigde omstandigheden (ID-0112). En wanneer een afwijking van de Geldende Dienstregeling Reizigers 
ernstig schaadt, zal de Concessiehouder Vervangend Vervoer in moeten zetten (ID-0113). 
De door u gewenste standaardprijzen voor eventueel meer- en minderwerk maken deel uit van de Financiële Paragraaf. 
Wij merken daarbij op dat ons uitgangspunt in de door u genoemde situaties is dat de veroorzaker eventuele kosten van 
meerwerk draagt. Met andere woorden, er is niet alleen voor de Concessiehouder een plicht om mee te werken aan een 
ooede onlossina: die olicht aeldt ook voor de verantwoordeliike van het Droiect. 
Wat betreft de aansluiting van dienstregelingen zien wij een zekere hiërarchie in de zin dat de dienstregeling voor de trein 
leidend is voor die van bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Wel 
geldt dat de Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren over wijzigingen in zijn dienstregeling (ID-0271) 
en hen voldoende tijd moet geven om hun dienstregelingen op zijn dienstregeling af te stemmen (ID-0108). Wij verwachten 
dat op deze wijze de afstemming van het Openbaar Railvervoer op bus goed geborgd is. Omdat het doelgroepenvervoer 
niet volgens een dienstregeling rijdt, maar veelal flexibele vertrektijden kent, zal ook hiervoor gelden dat de tram leidend is 
in de samenhana met het doelaroeDenvervoer, 
De eis met betrekking tot het bieden van Vervangend Vervoer is bewust functioneel gespecificeerd. Dat wil zeggen, de 
Concessiehouder moet in de betreffende situatie Vervangend Vervoer aanbieden, maar heeft daarbij de ruimte om zelf te 
bepalen hoe hij dit organiseert. Wij kunnen ons wel voorstellen dat de Concessiehouder op dit punt samenwerking met een 
andere vervoerder zoekt. 

03 Gemeente 
Uitvoeringsk Zoetermeer 
waliteit 

De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan: het betrouwbaar exploiteren van RandstadRail lijnen 3 en 4 met zo Net als u hechten wij veel belang aan een goede uitvoeringskwaliteit van het Openbaar Railvervoer, waaronder de 
min mogelijk storingen. Het voorliggende PvE lijkt de genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is gaat de RandstadRaillijnen 3 en 4. Wij zijn net als u van mening dat de huidige bepalingen in het Programma van Eisen dit aspect 
raad er vanuit dat het PvE wordt aangepast. afdoende borgt. 
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Evenementenvervoer 
Evenementenvervoer dient beter georganiseerd en bekostigd te worden. Momenteel is vervoer bij evenementen veelal het 
kind van de rekening in de driehoek tussen gemeente (vergunningverlener), organisator van het evenement en vervoerder 
HTM. Onze visie is dat 
idealiter het reserveren van een vervoersbudget als voorwaarde voor vergunning is geborgd. In de praktijk constateren wij 
veelal dat dit niet gebeurt, waardoor HTM (uit veiligheidsoverwegingen) alsnog extra vervoer en beveiliging inzet zonder 
adequate kostendekking. Wij begrijpen de voorkeur van de gemeente Den Haag om de vervoerskosten bij de reiziger neer 
te leggen en niet bij de organisator van het evenement. Onze ervaring is wel dat hiermee het financieel risico om 
voldoende opbrengsten te genereren bij HTM ligt. HTM ziet het reserveren van een deel van de productieomvang 
(DRU's/DIRK's) en een deel van het budget Sociale Veiligheid voor evenementen als ideaalbeeld. Dit waarborgt dat HTM 
voldoende beschikbaar, veilig en kostendekkend vervoer kan aanbieden. Goed voor reizigers, de evenementorganisatie, 
H o n o m o o n t o n o n H T M 

Afwijkend tarief bij (grootschalige) evenementen. 
Gelet op de opbrengstverantwoordelijkheid van de concessiehouder, waarom moet deze voor het hanteren van een 
afwijkend tarief een strekkend verzoek doen aan de concessieverlener? Het uitsluitend vooraf melden daarvan bij de 
concessieve r lener doet meer recht aan de opbrengstverantwoordelijkheid van de concessiehouder. En via melding is de 
concessieverlener in staat indien nodig bij te sturen. 

Uw reactie op onze zienswijze van vorig jaar t.a.v. het meenemen van de fiets in de metro vinden wij te vrijblijvend. In de 
combinatie fiets en metro zit veel potentie en het versterken van deze combinatie is o.i. noodzakelijk omdat de dichtheid 
van het OV-net de afgelopen jaren is afgenomen en het belang van de fiets als voor- en natransport naar/van de metro 
daardoor navenant is toegenomen. Wij vragen u de Concessiehouder te verplichten te onderzoeken of en onder welke 
voorwaarden het meenemen van de fiets tijdens spits ook mogelijk is. 

Ons uitgangspunt is dat de veroorzaker, dat wil zeggen de organisator van een Evenement dan wel de gemeente in haar 
rol als vergunningverlener, de extra kosten bij Evenementen op zich neemt. Althans, voor zover deze extra kosten niet 
volledig gedekt worden door extra reizigersopbrengsten. Bijvoorbeeld vanwege extra kosten voor sociale veiligheid. 
Daarnaast staan wij de Concessiehouder toe een beperkt deel van het minimum aantal te bieden Dienstregelingkilometers 
te reserveren om in geval van onvoorziene Evenementen en/of werkzaamheden zijn aanbod hierop aan te kunnen passen. 
Wat betreft de te voorziene (Grootschalige) Evenementen gaan wij er vanuit dat de Concessiehouder de gevolgen voor zijn 
aanbod aan Openbaar Railvervoer al in zijn Vervoerplan benoemt (ID-0126). De Dienstregelingkiiometers die hiermee 
gemoeid zijn tellen mee om aan de eisen ten aanzien van de minimale omvang van het aanbod aan Openbaar Railvervoer 
te voldoen (ID-1974). 

De Wet personenvervoer 2000 schrijft voor dat aan een concessie in ieder geval voorschriften ten aanzien van de tarieven 
moeten worden verbonden. Ook schrijft de wet voor dat de Concessiehouder ten minste eenmaal per jaar 
Consumentenorganisatie om advies over voorgenomen wijzigingen in het tarief. Hieruit kan worden afgeleid dat de 
wetgever niet de intentie heeft om de concessiehouders de ruimte te bieden om tarieven zonder voorafgaande consultatie 
van concessieverlener en consumentenorganisaties naar eigen inzicht aan te passen. In de Concessie hebben we hier 
invulling aan gegeven door te eisen dat de Concessiehouder een voorstel voor het hanteren van afwijkende tarieven ter 
goedkeuring aan ons voorlegt. Een procedure die overigens ook elders in Nederland gevolgd wordt. 

Zoals wij in onze eerdere reactie hebben aangegeven mogen Reizigers op dit moment alleen buiten de spits in de Metro's 
fietsen meenemen. Deze mogelijkheid hebben wij. als uitgangspunt voor de nieuwe Concessie, vastgelegd in het 
Programma van Eisen. Het Programma van Eisen sluit niet uit dat de Concessiehouders Reizigers toestaat om ook tijdens 
de Spitsperioden hun fiets in de Metro mee te nemen. Wij zullen dit echter niet stimuleren vanwege het ruimtebeslag van 
fietsen en de drukte in de Metro's, met name tijdens de Spitsperioden. Wij onderschrijven echter het belang van de fiets in 
de OV-keten en investeren vanuit dat oogpunt zelf in voorzieningen als fietsparkeerplaatsen nabij Haltes. 

De fiets meenemen in het OV 
Vanuit gemeenten komt ook de vraag om het mogelijk te maken dat reizigers buiten de spitstijden hun fiets mogen 
meenemen in de nieuwe Avenio voertuigen. Bij de inrichting van de Avenio voertuigen is rekening gehouden met 
toegankelijkheid voor mensen met kinderwagen, rollators en rolstoelen. Er zijn geen speciale voorzieningen aanwezig om 
fietsen vast te zetten. HTM is voorstander van het gebruik van de fiets, OV-fiets. andere fietsleensystemen en van goede 
fietsparkeervoorzieningen in de stad en nabij stations en halten. In een stedelijke omgeving is goed mogelijk om een keuze Concessiehouder 
te maken tussen de fiets en het openbaar vervoer. Op de middellange afstand kunnen wij ons voorstellen dat het handig is 
om een fiets mee te nemen. Dit geldt voor het traject Den Haag Centraal Station naar Zoetermeer. Echter zijn wij ons er 
ook van bewust dat er steeds meer wordt gekozen voor elektrische fietsen waarbij ook de noodzaak om de fiets mee te 
nemen in deze voertuigen minder van belang wordt. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij zien in de opmerking geen aanleiding/verzoek om één of meer eisen in het 
Programma van Eisen aan te passen. In het Programma van Eisen benoemen wij de mogelijkheid voorde 
Concessiehouder om Reizigers toe te staan buiten de Spitsperioden fietsen op het RandstadRail tracé mee te nemen. Wij 
verplichten de Concessiehouder hier niet toe, net zo min dat wij het meenemen van fietsen op andere trajecten en 
momenten verbieden. Wij beschouwen de keuze ten aanzien van dit punt als onderdeel van de ontwikkelruimte van de 

Meenemen fiets in de tram. 
De Randstadrailtrams in casu regio citadis die op het RandstadRail tracé rijden, zijn geschikt om buiten de spitsperioden 
de fiets daarin mee te nemen. 

Wij onderschrijven het belang van de fiets in de OV-keten en investeren vanuit dat oogpunt zelf in voorzieningen als 
fietsparkeerplaatsen nabij Haltes. Daarnaast blijkt uit informatie op de website van HTM dat Reizigers op dit moment 's 
avonds en in het weekend hun fiets mogen meenemen in de Trams die op het RandstadRail tracé rijden. Met de 
bepalingen in het Programma van Eisen blijft dit mogelijk. Wij hebben er evenwel voor gekozen om in het Programma van 
Eisen geen harde verplichting op te nemen, zodat het Programma van Eisen op dit punt niet hoeft te worden aangepast 
mocht op enig moment besloten worden om de huidige Trams aan te passen dan wel andere Trams op het tracé in te 
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Wij hechten zeer aan de verworvenheid dat de fiets buiten de spits mee mag in de brede trams. Die verworvenheid zien wij Wij nemen kennis van uw opmerking. In het Programma van Eisen benoemen wij de mogelijkheid voor de 
graag gehandhaafd en juichen iedere uitbreiding daarvan toe. Concessiehouder om Reizigers toe te staan buiten de Spitsperioden fietsen op het RandstadRail tracé mee te nemen. 

Maar de Concessiehouder mag Reizigers ook toestaan om op andere trajecten en momenten fietsen mee te nemen. Wij 
beschouwen de keuze ten aanzien van dit punt als onderdeel van de ontwikkelruimte van de Concessiehouder. 

De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan het bieden van voldoende capaciteit met zo nodig de inzet van 
extra voertuigen of koppelstellen. Het voorliggende PvE lijkt de genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval 
is qaat de raad er vanuit dat het PvE wordt aangepast. „„„„„,„„„„„„„„„. 
De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan het borgen van het huidige aantal ritten in de spits tussen 
Zoetermeer en Den Haag als absoluut minimum. Capaciteitsproblemen op metrolijn E mogen niet leiden tot een verdere 
reductie van het aantal ritten op de lijnen 3 en 4. Van de oorspronkelijk bedoelde 24 ritten is via 20 naar 18 ritten al 
maximaal ingeleverd. Het voorliggende PvE lijkt de genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is gaat de 
raad er vanuit dat het PvE wordt aangepast. 

Er zal een oplossing moeten worden gezocht om stijging van het aantal passagiers op de E lijn, zodanig in goede banen te 
leiden dat een ieder comfortabel zal kunnen blijven reizen. Samenwerking met de HTM is daarbij geboden. 

In het Programma van Eisen hebben wij inderdaad aangegeven dat de Concessiehouder bij extra vraag van Reizigers 
Railvoertuigen met een grotere capaciteit in moet zetten (ID-0125) of Extra Ritten moet uitvoeren (ID-0125 en ID-0128). 

Afstemmen aanbod op vraag: capaciteit per lijn. 
Het afstemmen van het aanbod op de vraag zoals in deze eis is bepaald staat op gespannen voet met de 
minimumfrequentie. Overdag geldt in de daluren een minimumfrequentie van 10 minuten en in de avonduren van 15 
minuten. Het eventueel verlagen van deze frequenties is niet gewenst mede uit oogpunt van de doelstelling meer reizigers 
in de tram te krijgen en de vraagkant te bevorderen. 

Capaciteitsnorm. 
De norm (bezettingsgraad zitplaatsen plus de helft van het aantal staanplaatsen gedurende ieder uur van de dag en nacht) 
is in de avonduren m.u.v. evenementen volstrekt onhaalbaar. In de avonduren zijn zelfs niet alle zitplaatsen voor 100% 
bezet. En verlaging van de frequentie in de avonduren leidt niet automatisch tot meer reizigers in casu de gegeven norm 
maar tot minder reizigers (Vervoer per HTM/buzz blijkt met 5% te zijn teruggelopen). Bovendien is de norm vaag en zou 
beter moeten worden aangegeven wat de zitplaatskans is op afstanden van tenminste 20 minuten en langer. 

De Kadernota Openbaar Vervoer zal de minimumeisen gaan bevatten die wij ten aanzien van het Openbaar Railvervoer 
stellen. Deze minimumeisen betreffen onder meer bedieningstijden (eerste en laatste rit) en minimumfrequenties. Wij 
nemen in dat kader kennis van uw wens om de huidige frequentie van lijnen 3 en 4 in de spits minimaal te handhaven. 
Overigens krijgt de Concessiehouder van ons de ruimte om, bij voldoende vraag van Reizigers, de frequenties van beide 
lijnen te verhogen. 

Naar het zich nu laat aanzien zullen investeringen in Railinfrastructuur en/of Railvoertuigen nodig zijn om de stijging van het 
aantal Reizigers op lijn E te kunnen blijven accommoderen. Voor de Concessie vormen de Beschikbare Railinfrastructuur 
en de huidige Railvoertuigen evenwel het uitgangspunt. Een oplossing voor het door u gesignaleerde (potentiële) probleem 
zal derhalve (deels) buiten de Concessie gezocht moeten worden. 
Wij herkennen het spanningsveld dat u constateert niet. Het Programma van Eisen bevat namelijk geen bepalingen ten 
aanzien van de minimumfrequentie. Eventuele eisen ten aanzien van minimumfrequenties zullen door ons in de Kadernota 
Openbaar Vervoer worden vastgelegd. Deze kadernota vormt het kader waarbinnen de Concessiehouder moet opereren. 
De mogelijkheid tot het afstemmen van frequenties op de vraag past bij de ontwikkelruimte die wij de Concessiehouder 
willen bieden. Omdat de opbrengstverantwoordelijkheid bij de Concessiehouder ligt, is het reëel te veronderstellen dat de 
Concessiehouder geen wijzigingen zal voorstellen die tot een (substantiële) afname van het aantal betalende Reizigers 
leidt. Ten slotte geldt dat de Concessiehouder ieder jaar zijn voorstellen tot wijzigingen in de Dienstregeling ter 
•oedkeurina aan ons voor moet leggen. 
Uit uw opmerking leiden wij af dat de capaciteitsnorm die wij hanteren eerder te ruim dan te streng is. Immers, de 
capaciteitsnorm is bedoeld om te voorkomen dat gemiddeld teveel mensen met een Railvoertuig reizen waardoor dit ten 
koste gaat van het comfort, dit lijkt niet het geval. Wij zien dan ook geen reden om de betreffende bepalingen in het 
Programma van Eisen aan te passen en/of nieuwe bepalingen toe te voegen. 

Norm staanplaatsen {ID-0132) wij vinden 4 staande reizigers per m2 erg veel. Wij opteren voor een lagere norm. 

Norm staanplaatsen. 

Het aantal staanplaatsen in de railvoertuigen (GTL, Regio Citadis en Avenio) ligt vast op resp. 112, 130 en 168. 

De norm van 4 staande Reizigers per m2 betreft een technische norm om het aantal staanplaatsen per type Railvoertuig te 
bepalen. De capaciteitsnorm zelf is zodanig geformuleerd dat het niet waarschijnlijk is dat er veel Ritten zullen zijn waarbij 
alle staanplaatsen daadwerkelijk bezet zullen zijn. 
Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij hebben er echter voor gekozen om in het Programma van Eisen een algemeen 
geldende norm ten aanzien van het aantal staanplaatsen op te nemen in plaats van het aantal staanplaatsen per type 
Railvoertuig te benoemen. Deze eis is identiek voor de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026. 

Rocov Inhoud vervoerplan: capaciteit in termen van type en lengte per lijn. Uit uw opmerking maken wij op dat uit de formulering van deze eis niet duidelijk wordt dat het niet om de lengte van één 
Haaglanden De lengte van het type railvoertuigen (GTL, Regio Citadis en Avenio) liggen vast en zijn resp. 29 meter, 36,76 meter en 35 Tram of Metro, maar om de vraag of enkele of gekoppelde Railvoertuigen worden ingezet. Wij hebben de formulering 

meter en is derhaive een overbodige vraag. Bovendien is in het Netwerk RandstadRail bepaald op welke tramlijnen de hierop aangepast. 
nieuwe Avenio trams worden ingezet. 

In ID-0133 is 'lengte' vervangen door 'samenstelling'. 
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Zitplaatskans. 
In de spits is de kans op een zitplaats minimaal, in het bijzonder op drukke trajecten, en zal een bepaald percentage 
reizigers genoegen moeten nemen met een staanplaats. Daar zijn de trams, ook de nieuwe Avenio trams op ingericht. 
V.w.b. de zitplaatskans 
Wij willen pleiten voor het hanteren van financiële prikkels en het opnemen in de nog op te stellen Financiële Paragraaf 
een bonus/maiusregeling of boetebepalingen in geval de Concessiehouder gemaakte afspraken niet nakomt. 

De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan: het definiëren van voldoende sanctiemiddelen via een bonus-
/malus systeem, om de vervoerder beter te kunnen houden aan gemaakte afspraken. Het voorliggende PvE lijkt de 
genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is gaat de raad er vanuit dat het PvE wordt aangepast. 

Ten aanzien van de bonus-malusregeling krijgt de raad, zodra dit document beschikbaar is, graag inzicht in die regeling 

In de huidige stukken is het onduidelijk hoe de bonus/malus-systematiek vorm krijgt. Wij wensen hier meer inzicht in te 
krijgen. Daarnaast zouden wij graag de mogelijkheid zien opgenomen de dit tussentijds grondig te evalueren. 

Rituitval Tram (ID-0139) 
MRDH stelt: 'De Concessiehouder draagt er zorg voor dat in elke kalendermaand niet meer dan 0,4% van alle in de 
geldende dienstregeling opgenomen ritten van tramlijnen uitvalt.' 
Zienswijze HTM: HTM begrijpt dat MRDH overweegt om in de financiële paragraaf een boete hiervoor op te nemen van 
0,4% van het totaal aantal dienstregelingskilometers. De eis en de beschrijving van de boete zijn in verschillende 
meeteenheden en daardoor onduidelijk. HTM stelt daarom de navolgende wijziging voor. Eén van de drie strategische 
doelstellingen van het OPvE is: 'de kwaliteit voor reizigers staat voorop'. De in het OPvE en de financiële paragraaf 
opgenomen meetmethoden van rituitval zeggen maar in beperkte mate iets over hoe reizigers de kwaliteit 
ervaren. HTM is van mening dat rituitval en punctualiteit slechts een beperkt beeld geven over de betrouwbaarheid van het 
totale systeem. HTM heeft een nieuwe KPI ontwikkeld, namelijk 'Reizigersvertraging'. Deze KPI houdt rekening met de 
effecten van de totale extra reistijd van 
reizigers. Bij de inzet van schaarse middelen wordt specifiek gekeken op welke lijnen/tijden het meeste effect wordt 
behaald. Hierdoor wordt de totale reizigershinder (aantal reisminuten in het systeem) veel verder teruggedrongen dan bij 
traditionele betrouwbaarheids-KPI's. Ook voor het meten van punctualiteit is deze methodiek toepasbaar. HTM werkt op dit 
moment samen met TU-Delft aan de verdere ontwikkeling van deze methodiek. Wij kunnen dit implementeren voor de start 
van de nieuwe concessie. 
Advies HTM In het PvE opnemen dat de KPI "Reizigersvertraging" zo snel als mogelijk wordt toegepast in de plaats van de 
huidige eisen en KPI's over rituitval en de punctualiteit. 

Wij zijn ons bewust van het feit dat tijdens Spitsperioden de kans op een zitplaats kleiner is dan daarbuiten. Wij hebben er 
echter voor gekozen om de KPI ten aanzien van zitplaatskans aan te laten sluiten op de wijze waarop dit kwaliteitsaspect 
op dit moment voor het gehele stads- en streekvervoer in Nederland onafhankelijk wordt gemeten en gerapporteerd. We 
merken daarbij noq op dat HTM in 2014 een 8,2 scoorde voor dit kwaliteitsaspect, 

van De Financiële Paragraaf bevat in de vorm van een bonus/malusregeling en boetebepalingen een aantal financiële prikkels 
om de Concessiehouder te stimuleren gemaakte afspraken na te komen en op bepaalde kwaliteitsaspecten beter te 
presteren dan door ons geëist. .r..,.r.„^....^„ ....Yii.. .^..^ 
De Financiële Paragraaf bevat in de vorm van een bonus/malusregeling en boetebepalingen een aantal financiële prikkels 
om de Concessiehouder te stimuleren gemaakte afspraken na te komen en op bepaalde kwaliteitsaspecten beter te 
presteren dan door ons geëist. 

Wij nemen kennis van uw verzoek. Na vaststelling door de Bestuurscommissie zal de Financiële Paragraaf met daarin de 
bonus/malusregelinq ter informatie aan u beschikbaar worden gesteld. 
Wij nemen kennis van uw verzoek. Na vaststelling door de Bestuurscommissie zal de Financiële Paragraaf met daarin de 
bonus/malusregeling ter informatie aan u beschikbaar worden gesteld. De werking van de bonus/malusregeling kan 
onderdeel van de tussentijdse herijking zijn. 
Wij nemen uw advies niet over. Wel zien wij een uitgewerkt voorstel met belangstelling tegemoet. Op basis van dit voorstel 
zullen wij te zijner tijd een besluit nemen of de KPI's ten aanzien van rituitval en punctualiteit worden vervangen door de 
KPI 'Reizigersvertraging'. Bij een positief besluit zullen wij het Programma van Eisen en de Financiële Paragraaf hierop 
aanpassen. 

Rituitval. 
Indien de calamiteiten in het percentage van 0,4 % zijn meegenomen, dan klopt dat percentage niet. 

Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract vorm te geven, 
voornamelijk inputgericht. KPI's Rituitval en Punctualiteit. Deze KPI's zeggen iets over betrouwbaarheid van individuele 
ritten, maar niet over het systeem, reizigersvertraging en beleving. Functioneel: hanteren van een maximale totale 
reizigersvertraging als norm. 

Inhoud Sneeuwplan: Gegarandeerde bediening. 
Wij vinden dat er m.b.t. gegarandeerde bediening harde criteria moeten worden gesteld in die zin dat bijvoorbeeld binnen 
24 tot 48 uur na sneeuwval het volledige RR- en tramnet bereden moet worden. 

Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract vorm te geven, 
voornamelijk inputgericht. KPI's Rituitval en Punctualiteit. Deze KPI's zeggen iets over betrouwbaarheid van individuele 
ritten, maar niet over het systeem, reizigersvertraging en beleving. Functioneel: hanteren van een maximale totale 
reizigersvertraging als norm. 

Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract vorm te geven, 
voornamelijk inputgericht. KPI's Rituitval en Punctualiteit. Deze KPI's zeggen iets over betrouwbaarheid van individuele 
ritten, maar niet over het systeem, reizigersvertraging en beleving. Functioneel: hanteren van een maximale totale 
reizigersvertraging als norm. 

Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract vorm te geven, 
voornamelijk inputgericht. KPI's Rituitval en Punctualiteit. Deze KPI's zeggen iets over betrouwbaarheid van individuele 
ritten, maar niet over het systeem, reizigersvertraging en beleving. Functioneel: hanteren van een maximale totale 
reizigersvertraging als norm, 

Ligging Tijdhaltes (ID-2251) 
MRDH stelt: 'De Concessiehouder draagt er zorg voor dat voor iedere rit in de geldende dienstregeling geldt dat de rijtijd 
vanaf het beginpunt, een tijdhalte en een knooppunt tot de eerstvolgende tijdhalte, het eerstvolgende knooppunt of het 
eindpunt niet meer dan 20 minuten bedraagt.' Zienswijze HTM:MRDH wil tijdhaltes toevoegen om punctualiteit gedurende 
de rit te meten. Tijdhaltes zijn vastgestelde tussentijdse meetmomenten van punctualiteit gedurende de rit. In het huidige 
tramnetwerk in Haaglanden worden geen tijdhaltes gebruikt. De introductie van tijdhaltes moet als doel hebben om de 
betrouwbaarheid van het railsysteem te vergroten. Echter, dit betekent dat de dienstregeling anders wordt opgezet, met als 
gevolg dat trams vaker zullen stilstaan om op tijd van deze meetpunten te vertrekken. Hierdoor daalt de gemiddelde 
exploitatiesnelheid. Tijdhaltes geven invulling aan de doelstelling 'betrouwbaar vervoer', maar staan dus haaks op de 
invulling van de doelstelling 'snel openbaar vervoer'. HTM is van mening dat tijdhaltes geen bijdrage leveren aan een 
betere dienstverlening richting de klant en dat zij kostenverhogend werken. Daarnaast resulteert de eis van een maximale 
rijtijd van 20 minuten uit het OPvE in het ontstaan van tijdhaltes op drukke trajectdelen (zoals het samenloopdeel RR), met 
juist ongewenste negatieve effecten op de doorstroming. De introductie van tijdhaltes in combinatie met het introduceren 
van het afrekenen op Dienstregelingkilometers betekent direct door MRDH afgedwongen extra kosten voor HTM. 
Advies HTM: De eis van tijdhaltes laten vervallen. Wanneer MRDH tijdhaltes als eis handhaaft, is HTM genoodzaakt 
mogelijk nadelige financiële effecten (meer rijtijd) in de dienstregeling te verwerken in de aanbieding. 

Bij de formulering van de KPI 'Rituitval' hebben wij rekening gehouden dat er altijd Ritten buiten de schuld van de 
Concessiehouder uit zullen vallen. Op basis van ervaringscijfers hebben wij de norm voor rituitval daarom niet op 0%, maar 
op 0,4% gesteld en maken we bij de bepaling van het percentage rituitval verder geen onderscheid tussen verwijtbare en 
niet-verwijtbare rituitval. 
Wij delen uw mening niet dat KPI's ten aanzien van rituitval en punctualiteit inputgericht zouden zijn. Deze KPI's zeggen 
iets over de prestaties van het Railvervoersysteem, namelijk de betrouwbaarheid, zonder daarbij voor te schrijven welke 
maatregelen de Concessiehouder moet nemen om de betrouwbaarheid te waarborgen/verbeteren. Deze KPI's zijn qua 
aard daarmee vergelijkbaar met een eventuele KPI 'Reizigersvertraging'. Ook bij deze laatste KPI zal de beperking gelden 
dat deze betrekking blijft houden op het Railvervoersysteem en door beperkingen ten aanzien van beschikbare data en 
verdeling van verantwoordelijkheden niet de gehele deur-tot-deur reis van een Reiziger zal kunnen omvatten. 

Wij nemen kennis van uw wens. Wij verwachten van de Concessiehouder dat hij in het Sneeuwplan aangeeft welke 
maatregelen hij treft om het Openbaar Railvervoer zo spoedig mogelijk weer volledig volgens de Geldende Dienstregeling 
uit te voeren. Wij hanteren daarbij bewust de formulering 'zo spoedig mogelijk' en geen vaste tijdsperiode om niet de indruk 
te wekken dat de Concessiehouder hiervoor 'deze tijd maq nemen'. 
Wij delen uw mening niet dat KPI's ten aanzien van rituitval en punctualiteit inputgericht zouden zijn. Deze KPI's zeggen 
iets over de prestaties van het Railvervoersysteem, namelijk de betrouwbaarheid, zonder daarbij voor te schrijven welke 
maatregelen de Concessiehouder moet nemen om de betrouwbaarheid te waarborgen/verbeteren. Deze KPI's zijn qua 
aard daarmee vergelijkbaar met een eventuele KPI 'Reizigersvertraging'. Ook bij deze laatste KPI zal de beperking gelden 
dat deze betrekking blijft houden op het Railvervoersysteem en door beperkingen ten aanzien van beschikbare data en 
verdeling van verantwoordelijkheden niet de gehele deur-tot-deur reis van een Reiziger zal kunnen omvatten. 

Wij delen uw mening niet dat KPI's ten aanzien van rituitval en punctualiteit inputgericht zouden zijn. Deze KPI's zeggen 
iets over de prestaties van het Railvervoersysteem, namelijk de betrouwbaarheid, zonder daarbij voor te schrijven welke 
maatregelen de Concessiehouder moet nemen om de betrouwbaarheid te waarborgen/verbeteren. Deze KPI's zijn qua 
aard daarmee vergelijkbaar met een eventuele KPI 'Reizigersvertraging'. Ook bij deze laatste KPI zal de beperking gelden 
dat deze betrekking blijft houden op het Railvervoersysteem en door beperkingen ten aanzien van beschikbare data en 
verdeling van verantwoordelijkheden niet de gehele deur-tot-deur reis van een Reiziger zal kunnen omvatten. 

Wij delen uw mening niet dat KPI's ten aanzien van rituitval en punctualiteit inputgericht zouden zijn. Deze KPI's zeggen 
iets over de prestaties van het Railvervoersysteem, namelijk de betrouwbaarheid, zonder daarbij voor te schrijven welke 
maatregelen de Concessiehouder moet nemen om de betrouwbaarheid te waarborgen/verbeteren. Deze KPI's zijn qua 
aard daarmee vergelijkbaar met een eventuele KPI 'Reizigersvertraging'. Ook bij deze laatste KPI zal de beperking gelden 
dat deze betrekking blijft houden op het Railvervoersysteem en door beperkingen ten aanzien van beschikbare data en 
verdeling van verantwoordelijkheden niet de gehele deur-tot-deur reis van een Reiziger zal kunnen omvatten. 

Wij nemen uw advies niet over. De Tijdhaltes zijn inderdaad bedoeld om de betrouwbaarheid van het Railvervoersysteem 
te vergroten. Reizigers hebben de zekerheid dat Trams niet eerder dan de in de Dienstregeling aangegeven tijd van 
Tijdhaltes zullen vertrekken; enkele minuten later mag wel. Dit vanuit de gedachte dat het voor Reizigers heel vervelend is 
wanneer zij een Tram missen omdat deze te vroeg van een Halte is vertrokken. Wanneer in de praktijk blijkt dat Trams 
vaak bij een Tijdhalte moeten wachten dan kan dat een indicatie zijn dat de rijtijd te ruim is. 
Wij merken nog op dat de oorspronkelijke gedachte was om de betrouwbaarheid voor alle Haltes te bepalen. In het 
ontwerp Programma van Eisen hebben wij dit uiteindelijk beperkt tot Beginpunten, Knooppunten en Tijdhaltes; een 
versoepeling van de eisen. Wij houden daarbij vast aan de norm van 20 minuten, met dien verstande dat wij op basis van 
een onderbouwd verzoek van de Concessiehouder kunnen besluiten voor specifieke situaties van deze norm af te wijken. 
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als mogelijk te kunnen blijven vervoeren. MRDH als concessieverlener stelt als eis dat de Concessiehouder aangrenzende 
concessiehouders zo spoedig mogelijk informeert bij een calamiteit (ID-0162). Wij denken dat aanvullende eisen van 
toepassing zijn. bijvoorbeeld een eis om gezamenlijk met aangrenzende concessiehouders een 'calamiteitenprotocol' op te vervolgens aan de concessiehouders vragen om dit verder uit te werken, 
stellen en uit te voeren. Hoe kijkt MRDH als concessieverlener aan tegen aanvullende eisen als een 'calamiteitenprotocol'? 

In onze ogen is het een logische gang van zaken in deze dat de Vervoersautoriteit MRDH en de provincie Zuid-Holland 
eerst als concessieverleners onderling afspraken maken wat zij hierbij van hun concessiehouders verwachten en 

Voor reisinformatie is in het OPvE in detail beschreven welke communicatiemiddelen gedurende de concessie moeten 
worden ingezet. Door HTM meer ontwikkelruimte te geven kunnen we inspelen op de steeds veranderende wensen van 
reizigers om informatie te ontvangen. We kunnen inspelen op technische ontwikkelingen in de maatschappij, zoals het 

In het Programma van Eisen waarborgen wij de continuering van een aantal belangrijke kanalen voor de verspreiding van 
reisinformatie bij de overgang naar de nieuwe Concessie. Gedurende de concessieperiode kan de Concessiehouder in zijn 
Reisinformatieplan voorstellen opnemen, bijvoorbeeld voor de inzet van nieuwe informatietechnologieën (ID-0278). Het 

steeds groter gebruik van smartphones onder reizigers en het bieden van actuele informatie op schermen in de trams. Door Concessiebesluit bevat een bepaling dat eisen uit het Programma van Eisen aangepast kunnen worden wanneer deze 
direct invloed te hebben op het beheer en de locaties van DRIS-borden en abri's, dat tot nu toe door anderen wordt 
aangestuurd, kan HTM reizigers ook bij verstoringen beter informeren. 

Reisinformatie op de halte (DRIS) 
De DRIS-borden zijn nu niet in beheer van HTM maar bij MRDH. HTM levert de gegevens aan, maar is niet op de hoogte 
hoe de gegevens naar de borden verstuurd worden en of deze wel of niet worden getoond. Reisinformatie is van groot 
belang voor onze reizigers. De DRIS-borden zijn voor reizigers de eerste bron van informatie bij verstoringen/calamiteiten 
en daarmee één van onze belangrijkste KPI's. Het is voor HTM van essentieel belang dat zij hier zeggenschap/beheer over 
gaat krijgen. Evenals bij distributie en haltebeheer is het ontbreken van de financiële paragraaf ook hier relevant. 

Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract vorm te geven, 
voornamelijk inputgericht. In de bijlage 'Reisinformatie' heeft MRDH een 'normblad' ontwikkeld dat in detail voorschrijft aan 
welke eisen schriftelijke en auditieve documentatie als ook websites moeten voldoen. Zo moet het gebruikte lettertype bij 
schriftelijke informatie 'minimaal 12 punt schreefloos' zijn en de websites moeten voldoen aan de 'W3C drempelvrij' eis. 
Deze eisen zijn input gericht en kostenverhogend. Uiteraard wil HTM dat onze website toegankelijk is voor zo veel mogelijk 
doelgroepen. Echter, veelal heeft de doelgroep zelf voorzieningen getroffen om de leesbaarheid van websites te 
verbeteren. De lettergrootte is hierbij bijvoorbeeld minder van belang. Functioneel: alle reizigers (doelgroepen) moeten in 
staat ziin onze reisinformatie tot zich le nemen, 
Tijdige afstemming tussen aangrenzende concessiehouders is cruciaal om de dienstverlening aan de (doorgaande) 
reizigers zo goed mogelijk te kunnen bieden. Wij zouden daarom graag de verduidelijking "tijdig" toegevoegd willen zien in 
enkele eisen (ID-0042, ID-0081, ID-0169). 
Overigens constateren wij tot genoegen dat de verduidelijking "tijdig" reeds is opgenomen in andere eisen (ID-0108, ID-
0263. ID-0271). 

In enkele eisen is opgenomen dat de Concessiehouder zich maximaal moet inspannen om afspraken te maken met andere 
concessiehouders (ID-0195, ID-0236, ID-1357, ID-0349). Kan MRDH als concessieverlener aangeven wanneer en op 
welke wijze deze maximale inspanning door de Concessiehouder is aangetoond? 

eisen de realisatie van deze voorstellen in de weg staat en de voorstellen in het belang van Reizigers zijn en/of bijdragen 
aan de realisatie van de doelstellingen die wij met de Concessies nastreven. 

Versturen informatie naar reizigers. 
OPM: Deze KPI (reisinformatie per post voor ten hoogste de portokosten) is erg veel bemoeienis. 
ADVIES: Deze KPI schrappen! 
Een goede OV ontsluiting is belangrijk voor de dagelijks gebruiker, maar ook voor de incidentele bezoeker met vakantie of 
met een zakelijk doel. Naast reisinformatie is de verkoopbaarheid van de stad, citymarketing en het gebruiksgemak voor de 
toerist een belangrijke aspect. Digitale informatie dient te worden afgestemd met partners die marketing verzorgen voor 
delen van Den Haag, onder andere Den Haag Marketing en Stichting Marketing Haagse Binnenstad. 

Wijzigingen schriftelijke en digitale reisinformatie. 
OPM: het normblad reisinformatie bevindt zich in de bijlage van dit concessiedocument. 

In de trams wordt omgeroepen bij welke haltes men voor een attractie kan uitstappen. Gewenst is dit ook te tonen op de 
digitale displays in trams. 

Informatie op displays in railvoertuigen: lijnnummer en eindbestemming. 
OPM: Relevant is wat minimaal aan reisinformatie door de Concessiehouder in de railvoertuigen moet worden geleverd. 
ADVIES: Consumentenorganisaties zijn adviesplichtig, moet derhalve ter advisering aan ROCOV worden voorgelegd. 

Informatie op displays in railvoertuigen: lijnnummer en eindbestemming. 
OPM; Relevant is wat minimaal aan reisinformatie door de Concessiehouder in de railvoertuigen moet worden geleverd. 
ADVIES: Consumentenorganisaties zijn adviesplichtig, moet derhalve ter advisering aan ROCOV worden voorgelegd. 

Wij zijn van mening dat niet alleen het totale rapportcijfer van belang is maar ook de onderdelen die onvoldoende scoren, 
zoals "informatie bij vertragingen". Wij zien graag dat in samenwerking met andere concessiehouders deze informatie goed 
gedeeld wordt en beschikbaar is voor reizigers. Zo mogelijk ook in de displays in het voertuig zodat de reiziger een goede 
afweging kan maken van de te volgen reis. 

Informatie op eenregelige informatiedrager in railvoertuigen. 
ADVIES: Bij het groot onderhoud van de regio citadis trams zouden displays in deze randstadrailvoertuigen moeten worden 
ingebouwd. 

Automatisch auditief halteomroepsysteem. 
OPM: Ook zou bij elke halte het lijnnummer en de eindhalte moeten worden omgeroepen. 

Voor de belangrijkste toeristische bestemmingen is tweetalige omroep gewenst. 

Het beheer en onderhoud van de DRIS-panelen is bij een externe partij belegd. Op dit moment zijn wij hiervoor 
opdrachtgever, maar wij hebben de intentie om het opdrachtgeverschap in 2016 of 2017 over te dragen aan de 
huidige/nieuwe concessiehouder. Dit betreft dan een uitbreiding van het te beheren Areaal en wij zullen met de 
huidige/nieuwe Concessiehouder nadere afspraken maken over de financiële gevolgen. 

Wij hebben bij nader inzien geconstateerd dat de verwijzing naar het normblad niet aansluit bij de eisen ten aanzien van 
reisinformatie zoals verwoord in de Toelichting, namelijk dat de huidige reisinformatie het uitgangspunt vormt. Wij hebben 
de eis en de bijlage uit het Programma van Eisen verwijderd. 

ID-0168 vervalt. 
Het document 'Reisinformatie' vervalt. 

Wij zien geen reden om de formuleringen van genoemde eisen aan te passen en wel om de volgende redenen: 
- ID-0042 betreft een algemene eis aan de Concessiehouder om in het kader van de ontwikkelfunctie tijdig overleg met 
Reizigers en Derden te voeren. Waar relevant is deze eis nader uitgewerkt in het vervolg van het PvE, waaronder ID-0108, 
ID-0081 en ID-0169. 
- ID-0081 betreft een eis aan de Concessiehouder om de ingangsdatum van zijn Dienstregeling afte stemmen op de 
ingangsdata van Dienstregelingen van andere concessiehouders. Het initiatief hiertoe ligt geheel bij de Concessiehouder 
en het is aan hem om het uiterste tijdstip waarop dit moet gebeuren zelf te bepalen. 
- ID-0169 betreft een algemene eis over de afstemming van reisinformatie tussen concessiehouders. Deze eis kent een 
aantal onderliggende en samenhangende eisen die nadere invulling geven aan hetgeen ons bij deze afstemming voor ogen 
staat In a ID-02R3 Rn I D - n ? 7 1 \ 
Het meest duidelijk is dit wanneer de Concessiehouder kan aantonen tot welke concrete afspraken zijn inspanningen 
hebben geleid. De Concessiehouder is hierbij echter afhankelijk van de bereidheid van zijn gesprekspartner(s). Lukt het 
onverhoopt niet om met deze gesprekspartner(s) concrete afspraken te maken dan zal de Concessiehouder aan ons 
moeten toelichten welke stappen hij heeft gezet om deze situatie te voorkomen. Eén van deze stappen kan het betrekken 
van de betreffende concessieverlener(s) ziin. 
De betreffende eis was opgenomen om te voorkomen dat reisinformatie alleen nog digitaal verkregen kan worden. Uit uw ID-0193 is vervallen, 
advies maken wij op dat Consumentenorganisaties deze waarborg overbodig vinden. Wij hebben deze eis daarom laten 
vervallen.. „ „ „ „,.aiut _„„ 
De informatievoorziening richting Reizigers zien wij als onderdeel van de ontwikkelfunctie van de Concessiehouder (ID-
0036). In zijn algemeenheid geldt daarbij dat wij van de Concessiehouder verwachten dat hij in het kader van de 
ontwikkelfunctie contacten met Derden onderhoud. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook; het staat Derden vrij om met 
de Concessiehouder in overleg te treden om hun ideeën over de informatievoorziening te delen en de informatievoorziening 
richtina soecifieke doelaroeoen OD elkaar af te stemmen. 
Uw constatering is juist. In ID-0168 wordt naar dit normbtad verwezen. Wij hebben echter geconstateerd dat deze eis en  
het bijbehorende normblad niet aansluit bij de insteek bij de eisen ten aanzien van reisinformatie zoals verwoord in de  
Toelichting, namelijk dat de huidige reisinformatie het uitgangspunt vormt. Wij hebben de eis en de bijlage uit het  
Programma van Eisen verwijderd. M w.- .w. K r M . .wr , , - r 

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij aan het Programma van Eisen toegevoegd dat de Concessiehouder 
belangrijke bestemmingen niet alleen moet omroepen, maar ook op de Displays moet tonen. 

ID-0168 vervalt. 
Het document 'Reisinformatie' vervalt. 

ID-0204 is gewijzigd. Aan het onderwerp is 'bestemmingen/' toegevoegd. In de tekst i 
tussen 'belangrijkste' en 'overstapmogelijkheden' 'bestemmingen bij en' toegevoegd. 

Het Programma van Eisen bevat een aantal bepalingen ten aanzien van de informatie die in ieder geval op de Displays in 
Railvoertuigen getoond moet worden. De adviesprocedure rond het ontwerp-Programma van Eisen is mede bedoeld om 
Consumentenorganisaties in de gelegenheid te stellen hierover advies uit te brengen. De Concessiehouder kan tijdens de 
concessieperiode in zijn Reisinformatieplan voorstellen tot aanpassing van de getoonde informatie opnemen. Dit 
Reisinformatieplan zal hij ter advisering aan Consumentenorganisaties voor moeten leggen. Het Programma van Eisen 
aeeft dan ook al invullina aan uw advies. .,, .... ™_ 
Het Programma van Eisen bevat een aantal bepalingen ten aanzien van de informatie die in ieder geval op de Displays in 
Railvoertuigen getoond moet worden. De adviesprocedure rond het ontwerp-Programma van Eisen is mede bedoeld om 
Consumentenorganisaties in de gelegenheid te stellen hierover advies uit te brengen. De Concessiehouder kan tijdens de 
concessieperiode in zijn Reisinformatieplan voorstellen tot aanpassing van de getoonde informatie opnemen. Dit 
Reisinformatieplan zal hij ter advisering aan Consumentenorganisaties voor moeten leggen. Het Programma van Eisen 
aeeft dan ook al invullina aan uw advies. ^w ÂTMLv,̂ w.,Ma,,,.̂ v̂»w1.̂ .vfr,.̂ ,1w,rn.f.r, 
Net als u hechten wij veel belang aan goede reisinformatie bij verstoringen. Het programma van eisen voorziet reeds in de 
eis dat de Concessiehouder andere concessiehouders moet informeren bij Verstoringen, Incidenten en Calamiteiten (ID-
0162). Verder bevat het Programma van Eisen enkele functionele bepalingen ten aanzien van het informeren van Reizigers 
bij ernstige Verstoringen (ID-0273 en ID-0274). Het is aan de Concessiehouder om, in het kader van zijn ontwikkelruimte, 
te bepalen welke informatiekanalen hii hiervoor inzet. 
Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven is een uitgangspunt voor de nieuwe Concessie dat de Concessiehouder 
optimaal gebruik maakt van de Railvoertuigen die bij aanvang van de Concessie beschikbaar zijn of tijdens de Concessie 
beschikbaar komen. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van Waardetoevoeging of 
modificaties aan Railvoertuigen, zoals het aanbrengen van Displays in de Regio Citadis trams. Wel kan de 
Concessiehouder in het kader van zijn ontwikkelfunctie met financieel onderbouwde voorstellen komen om deze Trams met 
Displays uit te rusten. Op basis van de business case zullen wij vervolgens een besluit nemen en bij een positief besluit 
hiervoor een aparte subsidie beschikbaar stellen. 
Wij nemen uw verzoek niet over. Enerzijds willen wij niet teveel op de stoel van de Concessiehouder gaan zitten en hem in 
het kader van zijn ontwikkelrol de ruimte bieden om te bepalen welke informatie in de Railvoertuigen wordt omgeroepen. 
Anderzijds willen wij voorkomen dat Reizigers zich gaan storen aan een overvloed aan informatie die tijdens een Rit wordt 
omaeroepen. Immers, vaak is sprake van een korte afstand tussen twee Haltes. 
Het Programma van Eisen bevat reeds een aantal bepalingen ten aanzien van het verstrekken van reisinformatie in de 
Engelse taal, namelijk via mobiele applicaties (ID-0197) en op Verkoop- en Informatiepunten (ID-0319). Wij zien het als 
onderdeel van de ontwikkelruimte om te bepalen op welke plekken en momenten en via welke kanalen de 
Concessiehouder ook noq reisinformatie in de Engelse dan wel een andere buitenlandse taal wil verstrekken. 
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Informatie op haltes met displays. 
OPM: Onder dit onderdeel staan twee kpi's betreffende informatie op tijdelijk vervallen/gewijzigde haltes (ID-0234 ID-
0235). Hier lijkt tekst te zijn weggevallen. 

In enkele eisen is opgenomen dat de Concessiehouder zich maximaal moet inspannen om afspraken te maken met andere 
concessiehouders (ID-0195, ID-0236, ID-1357. ID-0349). Kan MRDH als concessieverlener aangeven wanneer en op 
welke wijze deze maximale inspanning door de Concessiehouder is aangetoond? 

Verkoop- en Informatiepunten: Routes, vertrek- en aankomsttijden. 
OPM: Het kunnen verkrijgen van de routes en vertrek- en aankomsttijden van lijnen van andere concessiehouders in het 
concessiegebied moet niet beperkt zijn tot de andere concessiehouders die haltes in de nabijheid van het betreffende 
verkoop- en informatiepunt bedienen. 
Gewenst is dat de eigen verkooppunten van HTM alle eigen reisproducten verkopen, dus ook dagkaarten. 

Vervoersdocumenten, of dit nu de OV chipkaart is of andere documenten, dienen altijd eenvoudig verkrijgbaar te zijn ook 
voor de toerist. 
Het toekomstbeeld dat iedereen kan reizen met de eigen betaalkaart als OV chipkaart zou een enorme verbetering zijn. 

Het PROV wil graag dat de servicepunten(ook winkels)van de RET zelf, gehandhaafd blijven. Zij zijn de spil in de 
informatievoorziening van de reiziger. 

Het PROV heeft de intentie in de toekomst schouwen te gaan verrichten over de gesteldheid van het OV wagenpark en het 
gebruik hiervan en verwacht daarin de medewerking van zoals het MRDH als de concessiehouders. 

In hoeverre moet de Concessiehouder ook informatie verschaffen van andere vervoerders, vervoerbewijzen verkopen, 
informatie geven bij verstoringen etc.(pagina 47/49 [Haaglanden resp. Rotterdam] en verder)? 

In enkele eisen is opgenomen dat de Concessiehouder zich maximaal moet inspannen om afspraken te maken met andere 
concessiehouders (ID-0195, ID-0236, ID-1357, ID-0349). Kan MRDH als concessieverlener aangeven wanneer en op 
welke wijze deze maximale inspanning door de Concessiehouder is aangetoond? 

U heeft geiijk. Het blijkt dat ID-0231 (Informatie op Haltes met Displays: Lijnnummer en Eindbestemming) en ID-0232 
(Informatie op Haltes met Displays: verwachte aankomsttijd) ten onrechte niet in het ontwerp Programma van Eisen voor 
de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026, maar alleen in het ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Rail 
Rotterdam 2016-2026 opqenomen zijn. Dit is inmiddels hersteld. 
Het meest duidelijk is dit wanneer de Concessiehouder kan aantonen tot welke concrete afspraken zijn inspanningen 
hebben geleid. De Concessiehouder is hierbij echter afhankelijk van de bereidheid van zijn gesprekspartner(s). Lukt het 
onverhoopt niet om met deze gesprekspartner(s) concrete afspraken te maken dan zal de Concessiehouder aan ons 
moeten toelichten welke stappen hij heeft gezet om deze situatie te voorkomen. Eén van deze stappen kan het betrekken 
van de betreffende concessieverleners) zun. 
In het Programma van Eisen leggen wij vast welke informatie in ieder geval verkrijgbaar moet zijn. Dit betreft onder meer 
informatie over lijnen die in de nabijheid van een Verkoop- en Informatiepunt een Halte hebben. Wij laten het verder aan de 
Concessiehouder over om in het kader van zijn ontwikkelruimte aan te geven of, en zo ja welke, additionele informatie 
Reiziqers bii een Verkoop- en Informatiepunt kunnen opvragen. 
Wij hebben naar aanleiding van uw opmerking een eis aan het Programma van Eisen toegevoegd die ervoor zorgt dat ook 
Bijzondere Vervoerbewijzen bij de Verkoop- en Informatiepunten verkrijgbaar zijn. 

Wij delen uw mening dat Vervoerbewijzen eenvoudig verkrijgbaar moeten zijn, maar daarbij zal wel sprake moeten zijn van 
een evenwichtige afweging tussen de mate van eenvoud en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit laatste is het 
uitgangspunt geweest voor de minimumeisen die in het ontwerp Programma van Eisen zijn opgenomen. Wij zien naar 
aanleiding van uw algemene opmerking geen reden om deze eisen aan te passen. Wel krijgt de Concessiehouder van ons 
de ruimte om de distributie van Vervoerbewijzen aan te passen en/of uit te breiden op het moment dat hij verwacht dat dit 
tot extra vervoeroDbrenasten zal leiden. 
Met de eis om, al dan niet in samenwerking met andere concessiehouders, in ieder geval bij vier veelgebruikte Haltes een 
Verkoop- en Informatiepunt in te richten, voorziet het Programma van Eisen in ieder geval bij de start van de Concessie in 
continuering van de huidige servicepunten van de RET. Verder geldt dat het distributienetwerk in het eerste 
Dienstregelingjaar na aanvang van de Concessie ten minste vergelijkbaar moet zijn me thet distributienetwerk in het 
voorafgaande Dienstregelingjaar (ID-0365). Na het eerste Dienstregelingjaar kan de Concessiehouder hierin wijzigingen 
doorvoeren, waarbij geldt dat het Distributieplan met voorstellen daartoe voor advies aan de Consumentenorganisaties en 
ter goedkeurina aan ons moet worden vooroelead. 
Het Programma van Eisen bevat reeds een bepaling die ons de mogelijkheid om voor het concessiebeheer gebruik te 
maken van waarnemingen van mystery guests. Vanwege de consequenties die aan deze waarnemingen gekoppeld kunnen 
worden hechten wij eraan om hier zelf de regie over te voeren om er zo voor te zorgen dat de waarnemingen op een 
methodologisch verantwoorde wijze worden verzameld. Vanuit dat oogpunt zijn wij terughoudend waar het gaat om het 
scheppen van verwachtingen ten aanzien van het gebruik van onderzoeken die partijen op eigen initiatief uitvoeren, zoals 
de door u genoemde schouwen. Wij zullen dergelijke onderzoeken daarom ook niet stimuleren of faciliteren. 

ID-0244 stelt dat de verplichting tot het verstrekken van informatie over routes en vertrek- en aankomsttijden ook geldt voor 
Lijnen van andere concessiehouders die Haltes in de nabijheid van het betreffende Verkoop- en Informatiepunt bediene.i. 
En ID-1357 regelt de verkrijgbaarheid van Vervoerbewijzen van andere concessiehouders bij de Verkoop- en 
Informatiepunten. Voorwaarde hierbij is wel dat de betreffende concessiehouders de informatie en Vervoerbewijzen tijdig 
aanleveren. 
Het meest duidelijk is dit wanneer de Concessiehouder kan aantonen tot welke concrete afspraken zijn inspanningen 
hebben geleid. De Concessiehouder is hierbij echter afhankelijk van de bereidheid van zijn gesprekspartner(s). Lukt het 
onverhoopt niet om met deze gesprekspartner(s) concrete afspraken te maken dan zal de Concessiehouder aan ons 
moeten toelichten welke stappen hij heeft gezet om deze situatie te voorkomen. Eén van deze stappen kan het betrekken 
van de betreffende concessieverleners! zijn. 
Het ontwerp Programma van Eisen voorziet inderdaad in drie Verkoop- en Informatiepunten. Twee daarvan zijn voorzien in 
de nabijheid van de Haltes Den Haag Centraal en Den Haag HS. Het ontwerp Programma van Eisen doet geen uitspraak 
waar de Concessiehouder het derde Verkoop- en Informatiepunt moet inrichten. Dit zou in de nabijheid van station Delft 
kunnen zijn. Wij merken echter dat veel partijen aannemen dat het bij het derde Verkoop- en Informatiepunt om 
continuering van het huidige verkooppunt in Zoetermeer gaat. Omdat wij met u van mening zijn dat de inrichting van een 
Verkoop- en Informatiepunt nabij station Delft wenselijk is, hebben wij de eis aldus aangepast. Wij laten het echter aan het 
oordeel van de Concessiehouder over waar het Verkoop- en Informatiepunt in Delft precies wordt ingericht, zolang dit maar 
binnen een straal van 200 meter van station Delft is. Immers, de Concessiehouder is hiervoor afhankelijk van de 
medewerking van andere partijen. 

ID-0231 en ID-0232 ook aan de Concessie Rail Haaglanden koppelen. 

Verkoop- of in formatiepunt Delft 
Het programma van eisen voorziet in drie punten, waarvan twee verplicht in Den Haag. De concessie beslaat echter een 
groot gebied, dat zich uitstrekt van Zoetermeer tot Scheveningen en van Kijkduin tot Delft. Binnen dit gebied is het 
onvoldoende alleen in het centrum in bemenste loketten te voorzien. Wij dringen er dan ook op aan om, ook aan de randen 
van het gebied -in Zoetermeer en Delft- een verkoop- en in formatiepunt verplicht te stellen in het programma van eisen. 
Wij pleiten voor totaal 4 punten; twee in Den Haag en één in Delft en Zoetermeer. Bemenst loket voor bepaalde 
doelgroepen en handelingen Hoewel veel zaken tegenwoordig online en via de automaten geregeld kunnen worden, is een 
bemenst loket voor bepaalde doelgroepen onontbeerlijk. Wij denken hierbij aan ouderen of visueel gehandicapten. 
Tenslotte zijn er handelingen die alleen op bemenste servicepunten kunnen worden afgehandeld. Het is niet acceptabel 
dat Delftse reizigers hiervoor naar Den Haag zouden moeten reizen. Loket in winkelvoorziening op station Wij begrijpen 
dat het verplichten van een dergelijke voorziening in het programma van eisen extra kosten met zich mee kan brengen. 
Daarom stellen wij voor de informatie - en verkooppunten onder te brengen bij één van de winkels op het station, 
eventueel gecombineerd met een NS loketfunctie, die op station Delft ook ontbreekt. 

De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan: het handhaven van een bemenst informatiepunt in Zoetermeer, 
zonder expliciete keuze tussen Zoetermeer of Delft. Het inwonertal in combinatie met de afstand tot Den Haag 
rechtvaardigt voor beide steden een bemenst informatiepunt, al dan niet in combinatie met een andere/bestaande 
voorziening. Het voorliggende PvE lijkt de genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is gaat de raad er 
vanuit dat het PvE wordt aangepast. 

Verkoop- en informatiepunten Wij waarderen uw bereidheid om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om, al dan niet in samenwerking met andere 
Het OPvE schrijft voor: 'de Concessiehouder richt, al dan niet in samenwerking met andere concessiehouders, op of binnen concessiehouders, een vierde Verkoop- en Informatiepunt in het Concessiegebied in te richten. Dit sterkt ons in ons besluit 

Wij geven gehoor aan uw verzoek en schrijven in het definitieve Programma van Eisen de inrichting van een Verkoop- en 
Informatiepunt in zowel Delft als Zoetermeer verplicht voor. 

een straal van 200 meter van drie veelgebruikte haltes, waaronder in ieder geval de haltes Den Haag Centraal en Den 
Haag HS, een Verkoop- en Informatiepunt in'. Dit biedt ruimte om naar eigen invulling één verkoop- en informatiepunt in te 
richten. Momenteel is een derde verkoop- en informatiepunt in Zoetermeer ingericht. Zowel de gemeente Zoetermeer als 
gemeente Delft wensen een verkoop- en informatiepunt. HTM kan dit goed begrijpen. HTM gaat graag aan de slag met 
onze partners NS, gemeenten (Stadsmarketing) en andere concessiehouders om het serviceconcept op maat in te richten 
op nieuwe locaties, mits de bijbehorende middelen hiervoor worden toegekend. Mochten de extra benodigde financiële 
middelen niet kunnen worden vrijgemaakt, dan zal er een keuze moeten worden gemaakt in het aantal en de locaties. 

om naar aanleiding van reacties van gemeenten en Consumentenorganisaties het Programma van Eisen op dit punt aan te 
passen en de inrichting van dit vierde Verkoop- en Informatiepunt verplicht voor te schrijven. 

Verkoop- en informatiepunten: verplichte locaties. 
Er zijn twee van de drie veel gebruikte halten vermeld, Den Haag Centraal en HS. Waar bevindt zich de derde halte? Wij 
stellen voor om een verkoop- en servicepunt te vestigen in het souterrain van de tramtunnel, halte Spui. Verder menen wij 
dat deze punten ook op Delft NS en op Zoetermeer Centrum West gevestigd moeten worden. 

Wij zien mogelijkheden om met het ontwerp PvE de Concessiehouder te sturen om kwalitatief, betaalbaar, veilig en 
toekomstvast openbaar vervoer per rail te exploiteren. Dit achten wij van belang, gezien de meest recente publicatie van de 
Openbaar Vervoer klantenbarometer. Hieruit is op te maken dat openbaar vervoer per rail i n Haaglanden op een aantal 
items met betrekking tot de rit, een aantal verbeterpunten kent. Wij zijn van mening dat niet alleen het totale rapportcijfer 
van belang is maar ook de onderdelen die onvoldoende scoren, zoals "informatie bij vertragingen". Wij zien graag dat in 
samenwerking met andere concessiehouders deze informatie goed beeld wordt en beschikbaar is voor reizigers. Zo 
mogelijk ook in de displays i n het voertuig zodat de reiziger een goede afweging kan maken van de te volgen reis. 

Er is een nieuwe eis toegevoegd met als onderwerp 'Verkoop- en Informatiepunten: 
Bijzondere Vervoerbewijzen'. De tekst van deze eis luidt: 'De Concessiehouder draagt 
er zorg voor dat Reizigers op Verkoop- en Informatiepunten terecht kunnen voor het 
aanschaffen van Bijzondere Vervoerbewijzen.' 

De tekst van ID-2142 is als volgt aangepast: 'De Concessiehouder richt, al dan niet in 
samenwerking met andere concessiehouders, of of binnen een straal van 200 meter van 
de Haltes Den Haag Centraal, Den Haag HS, station Delft en Zoetermeer Centrum-
West, een Verkoop- en Informatiepunt in.' 

De tekst van ID-2142 is als volgt aangepast: 'De Concessiehouder richt, al dan niet in 
samenwerking met andere concessiehouders, of of binnen een straal van 200 meter van 
de Haltes Den Haag Centraal, Den Haag HS, station Delft en Zoetermeer Centrum-
West, een Verkoop- en Informatiepunt in.' 

De tekst van ID-2142 is als volgt aangepast: 'De Concessiehouder richt, al dan niet in 
samenwerking met andere concessiehouders, of of binnen een straal van 200 meter van 
de Haltes Den Haag Centraal, Den Haag HS, station Delft en Zoetermeer Centrum-
West, een Verkoop- en Informatiepunt in.' 

Wij geven gedeeltelijk gehoor aan uw verzoek door de inrichting van een Verkoop- en Informatiepunt in Delft en 
Zoetermeer voor te schrijven. Wij zijn echter van mening dat de toegevoegde waarde van de opening van een derde 
Verkoop- en Informatiepunt in het centrum van Den Haag niet opweegt tegen de extra kosten die de Concessiehouder 
hiervoor moet maken. Dit vanwege de relatieve nabijheid van met name het Verkoop- en Informatiepunten bij Den Haag 
Centraal. 
Wij delen uw mening dat goede reisinformatie belangrijk is, waaronder de door u genoemde reisinformatie bij vertragingen. 
Op verschillende plekken in het Programma van Eisen besteden we hier aandacht aan. Zo eisen wij dat de 
Concessiehouder Reizigers (ID-0159) en andere concessiehouders (ID-0162) moet informeren bij onregelmatigheden in de 
dienstuitvoering. Daarnaast bevat het Programma van Eisen een hoofdstuk dat geheel gewijd is aan het verstrekken van 
(actuele) reisinformatie (hoofdstuk 4). Hierin zijn onder meer KPI's opgenomen wat betreft de kwaliteit van de reisinformatie 
in het algemeen (ID-0167) en bij Verstoringen (ID-0272). In de Financiële Paragraaf is aan deze KPI's een 
bonus/malusregeling verbonden. 

De tekst van ID-2142 is als volgt aangepast: 'De Concessiehouder richt, al dan niet in 
samenwerking met andere concessiehouders, of of binnen een straal van 200 meter van 
de Haltes Den Haag Centraal, Den Haag HS, station Delft en Zoetermeer Centrum-
West, een Verkoop- en Informatiepunt in.' 
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Het minimaal te behalen rapportcijfer voor informatie bij verstoringen bedraagt een 6,5 voor Tram en Metro, hetgeen laag 
is. Naar ons oordeel zou aan het verstrekken van adequate reisinformatie bij verstoringen een groter belang moeten 
worden gehecht. Bij de verstrekking van reisinformatie in het algemeen voor Tram en Metro wordt uitgegaan van minimaal 
een 7,5. Wij verzoeken u de genoemde 6,5 naar boven bij te stellen. 

De raad wenst dat het PvE wordt aangepast met betrekking tot het verder verbeteren van de communicatie naar de 
reizigers, vooral bij 
storingen, maar ook bij omleidingen, werkzaamheden en dergelijke, zowel vooraf (ook in de lokale media), op de haltes 
maar ook tijdens de rit in de voertuigen. Hieronder verstaat de raad ook het informeren van omwonenden (zij worden in het 
PvE niet genoemd) tijdens geplande (onderhouds-)werkzaamheden. 

Omdat reizigers slechte communicatie als grootste minpunt ervaren wil de raad op dit punt stevig inzetten en de nieuwe 
concessie aangrijpen om informatie en communicatie nu echt naar hoger niveau te tillen. In de visie van de raad is een 
geëiste minimale score van 6,5 voor reisinformatie bij verstoringen nog steeds te laag en stelt een score van 7,0 als 
minimale eis (in 2014 lokaal 5,1 en landelijk 5,3). 

Een laag gevoel van sociale veiligheid in de tram kan voor reizigers een reden zijn om niet met het openbaar vervoer te 
reizen. Gewenst is de eis van minimaal een 7 voor de waardering van de sociale veiligheid te stellen voor alle lijnen 
afzonderlijk, juist ook in de avonduren en op de halten. 

De impact van verstoringen van de dienstregeling op het vertrouwen van de reiziger in het openbaar vervoer kan groot zijn. 
Daarom krijgt het in uw programma van eisen ook specifieke aandacht. Het is noodzakelijk reizigers adequaat te 
informeren over de situatie op het net als er verstoringen optreden. De geëiste waardering in de OV barometer van de 
kwaliteit van de reisinformatie bij verstoringen zou minimaal een 7 moeten zijn. Een laag gevoel van sociale veiligheid in de 
tram kan voor reizigers een reden zijn om niet met het openbaar vervoer te reizen. 

Vermelden storingsnummer bij liften en roltrappen. 
Doet zich een storing voor bij een lift dan zou dat altijd in de tram moeten worden omgeroepen. 

Wij wijzen u erop dat wij een hoog niveau van sociale veiligheid van groot belang achten voor het goed functioneren van 
het metro- en tramnet. Een vermindering van de veiligheid is voor ons niet acceptabel. Wij vragen u aan te geven hoe het 
geëiste in het ontwerp-PvE ertoe zal bijdragen dat de veiligheid tenminste op het huidige niveau gehandhaagd blijft en op 
welke wijze verbteringen te bereiken is. 

Wij wijzen u erop dat wij een hoog niveau van sociale veiligheid van groot belang achten voor het goed functioneren van 
het metro- en tramnet. Een vermindering van de veiligheid is voor ons niet acceptabel. Wij vragen u aan te geven hoe het 
geëiste in het ontwerp-PvE ertoe zal bijdragen dat de veiligheid tenminste op het huidige niveau gehandhaagd blijft en op 
welke wijze verbteringen te bereiken is. 

De norm van 6,5 zoals die voor de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen geldt, ligt enkele tienden boven de 
gemiddelde rapportcijfers van Reizigers voor dit kwaliteitsaspect in de afgelopen 4 jaar. Dit betekent dat de 
Concessiehouder de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen zal moeten verbeteren om aan deze norm te voldoen. 
Hij wordt daar ook toe geprikkeld door de bonus/malusregeling die in de Financiële Paragraaf is opgenomen. Mede naar 
aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om daarbovenop de norm iedere drie jaar met 0,1 punt te 
vejiieflcxL-. , - • . , 
In ID-0159 is aangegeven dat de Concessiehouder Reizigers met alle hem ter beschikking staande middelen moet 
informeren over de gevolgen van een Verstoring, Incident of Calamiteit. Daarbij kan gedacht worden aan de door u 
genoemde informatiekanalen. In aanvulling hierop regelt ID-0273 dat de informatie die de Concessiehouder verstrekt 
volledig, correct en actueel is. Ten slotte regelt ID-0524 dat de Concessiehouder Stakeholders, waaronder begrepen 
omwonenden, vroegtijdig informeert over geplande activiteiten ten behoeve van het Beheer en Onderhoud van 
Strateoische Assets. waaronder beorepen de door u aanoehaaide (onderhouds-)werkzaamheden. 
De norm van 6.5 zoals die voor de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen geldt, ligt enkele tienden boven de 
gemiddelde rapportcijfers van Reizigers voor dit kwaliteitsaspect in de afgelopen 4 jaar. Dit betekent dat de 
Concessiehouder de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen zal moeten verbeteren om aan deze norm te voldoen. 
Hij wordt daar ook toe geprikkeld door de bonus/malusregeling die in de Financiële Paragraa f is opgenomen. Mede naar 
aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om daarbovenop de norm iedere drie jaar met 0,1 punt te 
JSdttBML 
Bij de formulering van de KPI voor het niveau van sociale veiligheid is, net als bij de andere KPI's die op reizigersoordelen 
zijn gebaseerd, aansluiting gezocht bij de landelijke OV-Klantenbarometer. Deze bron levert betrouwbare en nauwkeurige 
cijfers op het niveau van de Concessie; op het niveau van individuele Lijnen en/of specifieke momenten is de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid minder groot en ontoereikend om hier (financiële) consequenties aan te kunnen 
verbinden. Overigens verwachten wij dat maatregelen op het gebied van sociale veiligheid in de praktijk vooral getroffen 
zullen worden op basis van informatie over de Incidenten Sociale Veiligheid en deze informatie is wel per Halte en Lijn 
De norm van 6,5 zoals die voor de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen geldt, ligt enkele tienden boven de 
gemiddelde rapportcijfers van Reizigers voor dit kwaliteitsaspect in de afgelopen 4 jaar. Dit betekent dat de 
Concessiehouder de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen zal moeten verbeteren om aan deze norm te voldoen. 
Hij wordt daar ook toe geprikkeld door de bonus/malusregeling die in de Financiële Paragraaf is opgenomen. Mede naar 
aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om daarbovenop de norm iedere drie jaar met 0,1 punt te 
vertiooan. „ 
Wij zien het vermelden van Storingen aan liften op de website als een belangrijke verbeteringen ten opzichte van de 
huidige situatie die, zo is gebleken, veel inspanning van de Concessiehouder zal vergen om de informatie op de website te 
actualiseren. Wij vinden het daarom op dit moment te ver gaan om ten aanzien van dit aspect nog verdergaande eisen te 
stellen. Overigens staat het de Concessiehouder vrij om, wanneer hij dit proces op orde heeft, de informatie over Storingen 
aan liften ook via andere communicatiemiddelen te verspreiden, • - • 
Het Programma van Eisen bevat een tweetal KPI's die betrekking hebben op het reizigersoordeel ten aanzien van de 
sociale veiligheid in en rond de Trams en Metro's. De norm van een 7,0 die wij voor deze KPI's hebben vastgesteld, is 
gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. Aan de KPI's is een bonus/malusregeling 
gekoppeld die de Concessiehouder stimuleert om het niveau van sociale veiligheid te verbeteren. Mede naar aanleiding 
van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om de ambitie om het niveau van sociale veiligheid te verbeteren expliciet in 
het Programma van Eisen vast te leggen door de norm iedere drie jaar met 0,1 punt te verhogen. 

Het Programma van Eisen bevat een tweetal KPI's die betrekking hebben op het reizigersoordeel ten aanzien van de 
sociale veiligheid in en rond de Trams en Metro's. De norm van een 7,0 die wij voor deze KPI's hebben vastgesteld, is 
gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. Aan de KPI's is een bonus/malusregeling 
gekoppeld die de Concessiehouder stimuleert om het niveau van sociale veiligheid te verbeteren. Mede naar aanleiding 
van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om de ambitie om het niveau van sociale veiligheid te verbeteren expliciet in 
het Programma van Eisen vast te leggen door de norm iedere drie jaar met 0,1 punt te verhogen. 

De raad wenst dat het PvE wordt aangepast met betrekking tot: een sociaal veilig klimaat op de haltes en in de voertuigen. 
In dat kader acht de 
raad de voorgestelde minimale score van 7,0 voor sociale veiligheid te laag en stelt een minimale score van 7,5 als reële 
eis (in 2014 lokaal 7,2 en landelijk 7,7); 

Sociale veiligheid metro en tram 
Doelen: in het ontwerp Pve wordt gesteld, dat het oordeel van de reizigers, zoals deze volgt uit de OV-Klantenbarometer, 
ten minste een 7,0 moet bedragen. 
De RET voldoet hier de afgelopen jaren al ruim aan, hetgeen onzes inziens impliceert, dat dit cijfer naar boven moet 
worden bijgesteld. 
Onverlet het bovenstaande merken wij het volgende op. 
Op dit moment kent het gebied van de voormalige stadsregio Rotterdam: 
- uitvoeringsplannen, opgesteld door de RET; 
- een beleidslijn sociale veiligheid OV, die niet bestuurlijk is vastgesteld als gevolg van de vorming van de MRDH; 
- een vigerend beleid, waarbij de inzet risicogestuurd is. 
Het is ons bekend, dat onlangs door de MRDH Vervoersautoriteit is gestart met het opstellen van een "nieuwe" beleidslijn 
sociale veiligheid in het OV. 
Hoewel op dit moment het oordeel van de reizigers, zoals deze volgt uit de OV-Klantenbarometer, ruim een 7 bedraagt, 
blijft de sociale veiligheid (inclusief de beveiligers) op de Capelse tak van metrolijn C met de daarbij behorende 
metrostations voor ons een bron van zorg. 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u bij het opstellen van de "nieuwe" beleidslijn sociale veiligheid in het OV extra 

Sociale Veiligheid 05.04 Uitwisselen informatie (ID-0311): Wij verzoeken u op te nemen dat er rekening mee gehouden 
moet worden dat op het gebied van sociale veiligheid zo nodig ook de betreffende gemeentelijke organisaties betrokken 
wsirdj^.™™^.,^..^,™ 
De raad wenst dat het PvE wordt aangepast met betrekking tot: een professionele houding van het personeel. De raad 
vindt een gestelde score van 7,0 voor klantvriendelijkheid te laag en acht een score van 7.4 reëel en haalbaar (in 2014 
lokaal 6,8 en landelijk 7,4). 

Reizigersoordeel tram: vriendelijkheid personeel. OPM: 
De Regio Citadis en de nieuwe Avenio trams hebben afgesloten cabines. Dat kan van invloed zijn op het reizigersoordeel. 

De tekst van ID-0272 en ID-1340 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 6,5 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2018 en 2019 ten minste een 6,5 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 6,6 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 6.7 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 6,8 bedraagt'. 

De tekst van ID-0272 en ID-1340 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 6,5 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2018 en 2019 ten minste een 6.5 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 6,6 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 6.7 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 6,8 bedraagt'. 

De tekst van ID-0272 en ID-1340 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 6,5 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2018 en 2019 ten minste een 6,5 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 6,6 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 6,7 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 6,8 bedraagt'. 

De tekst van ID-0284 en ID-1341 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 7,0 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2019 en 2019 ten minste een 7,0 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 7,1 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 7,2 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 7,3 bedraagt'. 

De tekst van ID-0284 en ID-1341 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 7,0 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2019 en 2019 ten minste een 7,0 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 7,1 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 7,2 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 7,3 bedraagt'. 

De norm van een 7,0 is gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. Aan de KPI's is 
een bonus/malusregeling gekoppeld die de Concessiehouder stimuleert om het niveau van sociale veiligheid te verbeteren. 
Mede naar aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om de ambitie om het niveau van sociale veiligheid te 
verbeteren expliciet in het Programma van Eisen vast te leggen door de norm iedere drie jaar met 0.1 punt te verhogen. 

De norm van een 7,0 is gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. Aan de KPI's is 
een bonus/malusregeling gekoppeld die de Concessiehouder stimuleert om het niveau van sociale veiligheid te verbeteren. 
Mede naar aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om de ambitie om het niveau van sociale veiligheid te 
verbeteren expliciet in het Programma van Eisen vast te leggen door de norm iedere drie jaar met 0,1 punt te verhogen. 

Wij zullen uw wens ten aanzien van de extra aandacht voor de sociale veiligheid op de Capelse tak van Metrolijn C 
meenemen bij het opstellen van de Kadernota Openbaar Vervoer, die onder meer de beleidsuitgangspunten op het gebied 
van Sociale Veiligheid zal bevatten. Overigens merken we nog op dat de Concessiehouder op grond van het Programma 
van Eisen Incidenten op het niveau van Haltes en Lijnen zal moeten rapporteren, hetgeen ons in staat stelt de 
ontwikkelingen rond de sociale veiligheid op dit deel van het Metronet te monitoren. 

De tekst van ID-0284 en ID-1341 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 7,0 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2019 en 2019 ten minste een 7,0 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 7,1 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 7.2 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 7,3 bedraagt'. 

De tekst van ID-0284 en ID-1341 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 7,0 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2019 en 2019 ten minste een 7,0 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 7,1 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 7,2 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 7,3 bedraagt'. 

Eisen aan personeel: herkenbaar en verzorgd uiterlijk. 
VRAAG: Wat wordt verstaan onder verzorgd uiterlijk? Vallen tatoeages op zichtbare ledematen, piercings op zichtbare 
lichaamsdelen en oorringen onder verzorgd uiterlijk? Gelieve dat nader aan te duiden. Cruciale vraag is of dit niet meer de 
verantwoordelijkheid is von de Concessiehouder en of de bemoeienis van de concessieverlener hier niet te ver doorschiet? Concessiehouder verwachten. Het is vervolgens aan de Concessiehouder om hier in zijn Personeelsbeleid nader invulling 

Het Programma van Eisen voorziet hier al in. ID-0297 borgt dat de Concessiehouder zich constructief opstelt en meewerkt 
aan bestaande en nieuwe overlegstructuren en samenwerkingsverbanden op het gebied van sociale veiligheid. 

De norm van een 7,0 is gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. Aan de KPI's is 
een bonus/malusregeling gekoppeld die de Concessiehouder stimuleert om het niveau van sociale veiligheid te verbeteren. 
Mede naar aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om de ambitie om het niveau van sociale veiligheid te 
verbeteren expliciet in het Programma van Eisen vast te leggen door de norm iedere drie jaar met 0,1 punt te verhogen. 

De KPI voor vriendelijkheid van het Personeel hebben wij gebaseerd op de OV-Klantenbarometer en wordt nu al jaarlijks 
gemeten en gerapporteerd. Omdat de Regio Citadis ook op dit moment al ingezet wordt, verwachten wij dat de door u 
genoemde invloed van de inzet van Trams met een afgesloten cabine op het reizigersoordeel beperkt zal zijn, mocht dit al 
invloed hebben. 
Wij delen uw mening dat het personeelsbeleid primair de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder is. Tegelijkertijd is 
het Personeel, naast de Railvoertuigen, het belangrijkste visitekaartje van het Openbaar Railvervoer. Om die reden hebben 
wij in het Programma van Eisen in algemene termen opgenomen wat wij ten aanzien van het Personeel van de 

De tekst van ID-0314 en ID-1330 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 7,0 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2019 en 2019 ten minste een 7,0 bedraagt, in 2020. 2021 en 2022 
ten minste een 7.1 bedraagt, in 2023. 2024 en 2025 ten minste een 7.2 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 7,3 bedraagt'. 

aan te qeven. 
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Eisen aan personeel: bekendheid met OV, geldende dienstregeling, vervoersbewijzen en tarieven. OPM: Er zou ook 
bekendheid van het personeel moeten zijn met verstoringen, omleidingen en alternatieve reismogelijkheden. 
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Wij delen uw opvatting dat het Personeel met een dienstverlenende en controlerende functie dat direct, persoonlijk contact Het onderwerp van ID-0320 is als volgt aangepast: 'Geldende Dienstregeling,' is 
met Reizigers heeft, bekend moet zijn met Verstoringen, omleidingen en alternatieve reismogelijkheden. Wij hebben dit verwijderd. 
expliciet in de eis opgenomen. De tekst van ID-0320 is als volgt aangepast: 'waaronder de Geldende Dienstregeling' 

vervangen door 'waaronder de Geldende Dienstregeling, Verstoringen, omleidingen, 
alternatieve reismogelijkheden en de eventuele inzet van Vervangend Vervoer' 

ALGEMENE OPMERKING OVER 06.01 EISEN AAN PERSONEEL. De indruk is dat de eisen aan personeel nogal input 
gericht zijn. Zou de concessieverlener niet veel meer output gericht moeten sturen op basis van een risico-analyse? 

Gewenst is dat in het assortiment vervoersbewijzen worden opgenomen die toegesneden zijn op toeristen en 
congresbezoekers, zoals een 1 dags-, een 2 dagen- en een 3 dagen kaart. 

De HTM biedt het Alles Kids groepsretour aan. Een goed initiatief dat de HTM vooral moet doorzetten. Wij kunnen ons 
voorstellen dat in overleg met bijvoorbeeld scholen tot verdere optimalisatie danwel uitbreiding van groepsreisproducten 
wordt gekomen. 
In enkele eisen is opgenomen dat de Concessiehouder zich maximaal moet inspannen om afspraken te maken met andere 
concessiehouders (ID-0195, ID-0236, ID-1357, ID-0349). Kan MRDH als concessieverlener aangeven wanneer en op 
welke wijze deze maximale inspanning door de Concessiehouder is aangetoond? 

In het Programma van Eisen wordt aan de vervoerder ruimte geboden om de tarieven te differentiëren. Om te voorkomen 
dat verschillende vervoerders op verschillende wijzen gaan differentiëren is het van belang dat de Vervoerautoriteit als 
concessieverlener hier de regie heeft zodat er binnen het gebied van de MRDH uniformiteit ontstaat binnen de 
tariefstructuur. Wij verzoeken u dan ook tijdig met voorstellen te komen over de mogelijkheden en wenselijkheden van 
tariefsdifferentiatie. 

Op lijn E van de RandstadRail is nu echter sprake van een verschil in vervoerstarief tussen de RET en de HTM. Dit roept 
vragen op bij reizigers. Tarieven moeten door de MRDH worden goedgekeurd. Vanwege deze rol vragen wij u aandacht te 
besteden aan de tariefverschillen en in overleg met de vervoersbedrijven te bezien of, en zoja op welke wijze deze 
verschillen opgeheven kunnen worden. 
Met de op pagina 56/60 [Haaglanden resp. Rotterdam] opgenomen tekst aangaande tarieven wordt geen samenwerking 
afgedwongen voor regionale tarieven (van deur tot deur ketenbenadering). 

Wij delen uw indruk niet. In het Programma van Eisen geven wij veelal in termen van te bereiken resultaten aan wat wij van 
het Personeel en daarmee van de Concessiehouder verwachten. De wijze waarop invulling aan deze eisen gegeven wordt 
is de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. 
Wij nemen kennis van uw wens. Gelet op zijn opbrengstverantwoordelijkheid bieden wij de Concessiehouder de ruimte om 
met voorstellen te komen voor het hanteren van Bijzondere Vervoerbewijzen en speciale Tarieven, zoals de door u 
genoemde 1 -, 2- en 3-dagenkaart. Deze voorstellen moeten wel door ons worden goedgekeurd. 
Wij nemen kennis van uw opmerking. Gelet op zijn opbrengstverantwoordelijkheid bieden wij de Concessiehouder de 
ruimte om met voorstellen te komen voor het hanteren van Bijzondere Vervoerbewijzen en speciale Tarieven, zoals het 
door u genoemde Alles Kids groepsretour. Deze voorstellen moeten wel door ons worden goedgekeurd. 
Het meest duidelijk is dit wanneer de Concessiehouder kan aantonen tot welke concrete afspraken zijn inspanningen 
hebben geleid. De Concessiehouder ts hierbij echter afhankelijk van de bereidheid van zijn gesprekspartner(s). Lukt het 
onverhoopt niet om met deze gesprekspartner(s) concrete afspraken te maken dan zal de Concessiehouder aan ons 
moeten toelichten welke stappen hij heeft gezet om deze situatie te voorkomen. Eén van deze stappen kan het betrekken 
van de betreffende concessieverleners) zijn. 
De door u gewenste regierol hebben wij op de volgende manier in het Programma van Eisen geborgd: 
- Voorstellen van de Concessiehouder voor tariefdifferentiatie moeten aansluiten op de nog vast te stellen Beleidslijn 
Tarieven Openbaar Vervoer (ID-2044). Deze beleidslijn zal in de Kadernota Openbaar Vervoer worden opgenomen en 
algemeen geldende kaders gaan bevatten waarbinnen concessiehouders die in onze opdracht Openbaar Vervoer 
aanbieden met hun tarieven mogen differentiëren. 
- De Concessiehouder zal met ons moeten overleggen over voostellen voor tariefdifferentiatie (ID-0344). 
- De Concessiehouder zal zijn voorstellen voor tariefdifferentiatie ter goedkeuring aan ons voor moeten leggen (ID-2040). 

Wanneer het beheerplan een langere horizon heeft van minimaal 5 jaar en wanneer hierin de geplande activiteiten vanuit 
assetmanagement op hoofdlijnen beschreven staan, dan kan worden volstaan met een tijdshorizon van 1 jaar. Dit kan 
worden beschouwd als jaarschijf uit het meetjaren beheerplan, wat onderdeel uit moet maken van de gemeentelijke 
meeljaren programmering. Als de gemeente alleen kennis heeft van wat het komende jaar staat te gebeuren, dan is dit 
onderhoudsplan railinfrastructuur onvoldoende. 
Distributie vervoerbewijzen: algemeen. 
OPM: de Concessiehouder wordt geacht om voor de distributie van OV-chipkaarten en bijzondere vervoerbewijzen e.d. 
zorg te dragen ook in die gemeenten van het concessiegebied waar de Concessiehouder geen openbaar railvervoer 
verricht. 
VRAAG: Waarom zou HTM in die gemeenten (bijv. Wassenaar, Westland) daarvoor moeten zorgdragen terwijl daar een 
andere vervoerder (Veolia) riidt? En de cruciale vraao of MRDH of HTM dat bekostiat? 
Distributienetwerk: situatie in laatste dienstregelingjaar voor aanvang concessie als vertrekpunt. 
VRAAG: gelet op de tekst die volgt, wat wordt hiermee bedoeld? Is het laatste dienstregelingjaar wel juist gesteld? 

Verkrijgbaarheid Vervoerbewijzen: dichtheid distributienetwerk 

De nog vast te stellen Beleidslijn Tarieven Openbaar Vervoer, welke onderdeel zal zijn van de Kademota Openbaar 
Vervoer, zal de algemeen geldende kaders gaan bevatten voor de tariefvoorstellen van de concessiehouders die in onze 
opdracht Openbaar Vervoer aanbieden. Bij het opstellen van deze beleidslijn zullen wij onder meer kijken naar de 
noodzaak en wenselijkheid om huidige tariefverschillen te continueren dan wel (op termijn) oo te heffen. 
Deze samenwerking hebben wij op een andere plek in het Programma van Eisen geregeld. In ID-0349 eisen wij namelijk 
van de Concessiehouder dat hij zich maximaal inspant om met andere Concessiehouder in het Concessiegebied en 
Concessiehouder en concessieverleners van aangrenzende concessiegebieden overeenstemming te bereiken over 
aanpassingen van Tarieven, Producten, Proposities en/of Vervoerbewijzen. 
Het Onderhandsplan Railinfrastructuur bevat de activiteiten die de Concessiehouder in het kader van het Regulier 
Onderhoud in het komende Kalenderjaar zal uitvoeren. Daarnaast stelt de Concessiehouder jaarlijks een Meerjaren 
Investeringsplan Railinfrastructuur dat de voorstellen van de Concessiehouder voor Vervangingsprojecten in de komende 
25 jaar bevat. Wij gaan er vanuit dat beide plannen tezamen in uw informatiebehoefte voorzien. 

Op dit moment hebben wij voor het Concessiegebied Haaglanden een apart contract verleend voor het beheer van het 
netwerk van Wederverkopers. Dit is anders dan in het Concessiegebied Rotterdam waar dit netwerk door de RET wordt 
beheerd. Met ingang van de nieuwe concessie willen wij ook het beheer van het netwerk van Wederverkopers in het 
Concessiegebied Haaglanden bij de Concessiehouder onderbrengen. Het spreekt daarbij voor zich dat de subsidie die 
hiermee gemoeid is voor de Concessiehouder beschikbaar blijft. 

Met deze bepaling willen wij voorkomen dat de start van de Concessie gepaard gaat met een aanpassing van het 
distributienetwerk, waaronder het netwerk van Wederverkopers. Daarom is gesteld dat het distributienetwerk in het eerste 
Dienstregelingjaar van de nieuwe concessie hetzelfde moet zijn als in het laatste Dienstregelingjaar van de huidige 
concessie. Uit uw opmerking maken wij op dat het gebruik van de zinsnede 'in het voorafgaande Dienstregelingjaar' in 
relatie tot het onderwerp van de eis tot verwarring leidt. Wij hebben deze zinsnede daarom aangepast. 

Met het oog op de algemene bruikbaarheid wordt de technische functionaliteit van de OV-chipkaart landelijk en niet op 
Mocht eventueel niet aan de eisen qua dichtheid worden voldaan, dan is dit, vooruitlopend op een eventuele uitbreiding van concessieniveau bepaald. Op dit moment voorziet de OV-chipkaart al in de mogelijkheid om automatisch Saldo te laden. 
het aantal distributiepunten, op te vangen door autoreload via een prijsprikkel te stimuleren. Ook is het aan te bevelen om 
te onderzoeken of automatisch laden tijdens een incheck zou kunnen worden ingevoerd, een en ander conform het 
railvervoer in Brussel. 
Derden moeten vervoerbewijzen die toegesneden zijn op toeristen en congresbezoekers, zoals een 1 dags-, een 2 dagen
en een 3 dagen kaart, makkelijk kunnen distribueren, zoals VVV, hotels en dergelijke. 

Ten aanzien van de verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen wil de raad dat bij de opzet en uitvoering van het 
distributienetwerk de mogelijkheid tot het plaatsen van (extra) kaart dan wel oplaadautomaten op of nabij de haltes als 
distributiepunt wordt meegenomen. 
Distributie 
Het OPvE schrijft voor dat de verantwoordelijkheid voor het distributienetwerk bij de Concessiehouder komt te liggen. HTM 
is hier zeer content mee. Het distributienetwerk is nu nog sterk versnipperd en niet eenduidig belegd. HTM is momenteel 
met MRDH bezig om uitgangspunten te verkennen op welke wijze het distributienetwerk kan worden ingericht. Hierbij gaat 
HTM voor de bediening op de 50 TOP-haltes, maar ook voor het behouden van distributie in kleinere kernen (bijvoorbeeld 
supermarkten, zo dicht mogelijk bij haltes). HTM streeft naar maatwerk dat het beste voor de reizigers is. Hierover gaat 
HTM nog nadrukkelijk ook in overleg met de betrokken gemeenten. HTM wil zich wel op voorhand ervan willen 
vergewissen, hetgeen nu onmogelijk is door het ontbreken van een financiële paragraaf, dat hiervoor niet alleen de 
verantwoordelijkheid bij HTM ligt, maar ook de benodigde financiële middelen om een goede dienstverlening aan de 
rpi7iner te hl i ivpn na randeren 
Wij maken ons ernstig zorgen over de mogelijkheid voor de reizigers om op te laden en om andere Ov zaken te regelen. 
De sluiting van kleine middenstanders gaat in een sneltreinvaart door en niemand kan goed in de toekomst kijken. Ook zal 
er digitaal veel veranderen hetgeen niet in het voordeel is van die reizigers die digitaal geen mogelijkheden hebben. 

In ID-0365 is de tekst 'in het voorafgaande Dienstregeiingjaar' vervangen door 'in het 
laatste Dienstregelingjaar voor aanvang van de Concessie'. 

Daarnaast kunnen Reizigers op verschillende manieren Saldo, Producten en Proposities op hun OV-chipkaart laden. Wij 
zien het als onderdeel van de ontwikkelruimte van de Concessiehouder om de invulling van het distributienetwerk zo goed 
moqeliik aan te laten sluiten OD de behoeften van Reizioers. 
Gelet op zijn opbrengstverantwoordelijkheid heeft de Concessiehouder er belang bij dat toeristen en congresbezoekers 
makkelijk aan Vervoerbewijzen kunnen komen. Wij zien het als onderdeel van de ontwikkelruimte van de Concessiehouder 
om te bepalen in hoeverre hij Derden de mogelijkheid wil bieden om zijn Vervoerbewijzen te distribueren. 

In het Programma van Eisen leggen wij de minimumeisen vast die wij aan het distributienetwerk stellen. In het kader van 
zijn ontwikkelfunctie heeft de Concessiehouder de ruimte om (extra) kaart- dan wel oplaadautomaten op of nabij Haltes te 
plaatsen als hij denkt dat hij op die manier beter in de behoeften van Reizigers kan voorzien. 
Wij zijn verheugd te lezen dat u zich kunt vinden in ons voornemen om het beheer van het netwerk van Wederverkopers in 
het Concessiegebied Haaglanden dat nu nog via een apart contract is geregeld, bij de Concessiehouder onderbrengen. Het 
spreekt daarbij voor zich dat de subsidie die hiermee gemoeid is voor de Concessiehouder beschikbaar blijft. 

4% zwartrijders vinden wij aan de hoge kant. 
Het controleren met een ploeg controleurs is veel effectiever dan de conducteur op de tram. Een controleur is alleen en 
heeft te weinig mogelijkheden bij calamiteiten. We zien vaak dat conducteurs problemen bewust uit de weg gaan, omdat 
men alleen is. Een onverwachte controle van een ploeg mensen is veel effectiever. Ook zwaardere boetes zouden 
afschrikwekkender kunnen werken. 

De eisen ten aanzien van de verkrijgbaarheid van Vervoerbewijzen zoals opgenomen in het Programma van Eisen zijn 
erop gericht dat Reizigers op een groot aantal punten in het Concessiegebied OV-chipkaarten en Bijzondere 
Vervoerbewijzen kunnen blijven kopen en Saldo, Producten en Proposities op hun OV-chipkaart kunnen blijven laden. Wel 
bieden wij de Concessiehouder de ruimte om gedurende de looptijd van de Concessie de opzet van zijn distributienetwerk 
blijvend af te stemmen op (gewijzigde) behoeften van Reizigers. Daarbij geldt dat hij zijn voorstellen voor wijzigingen in het 
distributienetwerk ter goedkeuring aan ons voor moet leggen, nadat deze voor advies aan Consumentenorganisaties zijn 
voorgelegd. Op die manier is geborgd dat de Concessiehouder zijn distributienetwerk niet 'zomaar' kan wijzigen. 

Gelet op zijn opbrengstverantwoordelijkheid heeft de Concessiehouder een financiële prikkel om wat betreft het percentage 
zwartrijders (ver) onder de norm te blijven. Wij delen uw mening niet dat de inzet van controleteams per definitie (veel) 
effectiever zou zijn dan de inzet van conducteurs. Hetzelfde geldt voor hogere boetes. De effectiviteit staat of valt met de 
(ervaren) controlekans. 
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De raad wenst dat het PvE wordt aangepast met betrekking tot: het percentage zwartrijders. Omdat zwartrijders de meeste 
problemen veroorzaken hebben ze een sterke relatie met een sociaal veilig klimaat. Daarom vindt de raad een maximaal 
toelaatbaar geacht percentage van 6% zwartrijders veel te hoog. Gelet op de nu reeds behaalde resultaten acht de raad 
maximaal 1% zwartrijders acceptabel, fin 2013 HTM tram 3%; in 2014 RET tram 0.6%) 

Zwartrijpercentage tram. 
OPMA/RAAG: de bepaling dat dit percentage niet meer mag zijn dan 6% verhoudt zich niet met de 
opbrengstverantwoordelijkheid van de concessiehouder. Het terugdringen van het aantal zwartrijders la hun directe eigen 
belang. Waarom moet deze kpi in het concessiedocument worden opgenomen? 

MRDH als concessieverlener heeft een eis opgenomen waarin vermeld staat dat concessiehouders die in opdracht van 
MRDH als concessieverlener marketingactiviteiten verrichten, deze activiteiten dienen af te stemmen met elkaar (ID-0395). 
Wij denken dat afstemming van marketingactiviteiten met aangrenzende concessiehouders die niet in opdracht van MRDH 
als concessieverlener werken (in het bijzonder voor gezamenlijke vervoerbewijzen), eveneens een vereiste zou moeten 

_ZÜfL . , 
Marketing; Marketingplatform actieve deelname 
In het ontwerp PvE is vastgelegd, dat de Concessiehouder zich actief aansluit bij het Marketingplatform. 
Wellicht kan de gemeente hier ook een rol in spelen. Marketing kan niet alleen van invloed zijn op route -en vervoerkeuze, 
maar kan tevens een wens van qemeente en/of bedrijfsleven zijn om bepaalde locaties te promoten. 
Inhoud reizigershandvest: toegankelijkheid. 
ADVIES: het woord "handicap" (dat niet meer gangbaar is) te vervangen door "beperking". 
Het reizigershandvest (pagina 64/68 [Haaglanden resp. Rotterdam]) zou eigenlijk een uitvloeisel moeten zijn van de 
vereisten waaraan uw Concessiehouder moet voldoen en daarmee ligt het in de lijn dat u deze 'voorschrijft' en bij de 
concessie voegt, niet de vervoerder. Bovendien kunnen wij ons voorstellen dat u voor het gehele MRDH één eenduidig 
handvest wenst. Idem, de klachtenregeling (pagina 65/69 [Haaglanden resp. Rotterdam]). 

Gelet op zijn opbrengstverantwoordelijkheid heeft de Concessiehouder een financiële prikkel om wat betreft het percentage 
zwartrijders (ver) onder de norm te blijven. Tegelijkertijd brengt de inzet van conducteurs of controleteams voor de 
Concessiehouder extra kosten met zich mee. De norm zoals die in het Programma van Eisen is opgenomen biedt de 
Concessiehouder enige ruimte om hierin zijn eigen afweging te maken. Substantiële verlaging van de norm zal in de 
praktijk betekenen dat een groter deel van het beschikbare budget voor conducteurs of controleteams ingezet moet 
worden, waardoor hij voor dit budget minder Openbaar Railvervoer aan zal kunnen bieden dan n u het geval is. Dit laatste 
achten wii niet wenselijk. „ ™ . , ^„„„„„„„„„„„. 
Wij zijn het met u eens dat door zijn opbrengstverantwoordelijkheid de Concessiehouder een financiële prikkel heeft om het 
percentage zwartrijders zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd brengt de inzet van conducteurs of controleteams voor de 
Concessiehouder extra kosten met zich mee. Zonder kaders zou het de Concessiehouder vrij staan om zelf een afweging 
te maken tussen de extra kosten en de misgelopen opbrengsten als gevolg van zwartrijden. Om de Concessiehouder hier 
volledig vrij in te laten achten wij vanwege de relatie die er bestaat tussen zwartrijden en (het gevoel van) sociale veiligheid 
niet wenselijk. Vandaar dat wij in het Programma van Eisen een norm voor zwartrijden hebben opgenomen. 

Huisregels: afstemming met andere concessiehouders e.a. 
VRAAG: in hoeverre moeten huisregels van concessiehouders afgestemd zijn op huisregels in aangrenzende (openbare) 
ruimten zoals stations en winkelcentra? In stations is het enigszins voorstelbaar maar niet in winkelcentra. In die zin zou 
een relatie moeten worden gelegd met de mate waarin het sanctioneren bij overtreding van de huisregels wel/niet mogelijk 
is en met de competente vraag wie waarvoor verantwoordelijk is? 
Klachtenafhandeling: maatregelen n.a.v. de klacht. 
OPM: het op "correcte" wijze afhandelen van de klacht is voor velerlei uitleg vatbaar en moet meer concreet worden 
beschreven. Zie o.a. ID-0413 (informeren van de reiziger over de maatregelen die de Concessiehouder inmiddels heeft 
genomen). 
Klachtenregeling. OPM: de klachtenregeling van de Concessiehouder moet deze vermelden op zijn website. 

Het reizigershandvest (pagina 64/68 [Haaglanden resp. Rotterdam]) zou eigenlijk een uitvloeisel moeten zijn van de 
vereisten waaraan uw Concessiehouder moet voldoen en daarmee ligt het in de lijn dat u deze 'voorschrijft' en bij de 
concessie voegt, niet de ver-voerder. Bovendien kunnen wij ons voorstellen dat u voor het gehele MRDH één eenduidig 
handvest wenst. Idem, de klachtenregeling (pagina 65/69 [Haaglanden resp. Rotterdam]). 

Vervoersovereenkomsten met reizigers. 
OPM: de vervoersovereenkomsten van concessiehouders met reizigers zijn nimmer in het ROCOV behandeld noch 
vastgesteld! 

Informeren reizigers en personeel over gebruik en uitvoeringskwaliteit openbaar railvervoer. 
OPM/VRAAG: in deze kpi wordt de Concessiehouder opgedragen reizigers en personeel in ieder geval maandelijks over 
actuele ontwikkelingen rond het gebruik van de uitvoeringskwaliteit e.d. te informeren. Wat is het NUT van de maandelijkse 
informatie over actuele ontwikkelingen, ligt deze frequentie niet te hoog en waarom kan niet worden volstaan met 
driemaandelijkse informatie? 

Assetmanagement 
Wat betreft het Assetmanagement is het continue balanceren tussen de target voor beschikbaarheid, de prijs en de risico"s 
op verstoringen. In het OPvE trekt u de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (conform de Wet Lokaal Spoor) naar u 
toe. Daarnaast trekt u de verantwoordelijkheid t.a.v. het' assetmanagement' meer naar zich toe. Bij de beantwoording van 
vragen houdt u vast dat u elke beslissing zelf moet kunnen nemen. Daarmee wordt u zelf Asset manager / beheerder, in 
plaats van opdrachtgever. 
Daarbij houdt u vast aan (a) KPI- targets en (b) wilt u dat RET tekent voor het uitgavenplafond, en beboet u de 
storingsgraad welke door (a) en (b) omhoog zuilen kunnen gaan. Dit laatste zal ook doorwerken in de dienstverlening aan 
de klant (meer storingen / lagere beschikbaarheid) en zal dus effecten hebben op punctualiteit (boetes), dienstuitvoering en 
opbrengsten. In bijlage 1 treft u dit aan uitgelegd in een schema. 
Zoals u weet zijn wij ook op dit moment nog in overleg over het hele assetmanagement en zijn er nog veel vragen 
onbeantwoord. Er kan een situatie ontstaan waarbij u ons aan het uitgavenplafond houdt en we geen extra overhead 
kunnen creëren en als u ons aan de overhead / informatie verplichting houdt, zal dat ten koste moeten gaan van het 
onderhoud, dat weer ten koste gaat van de KPI"s voor de klant. Wij vertrouwen erop in goed wederzijds overleg tot een 
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Wij nemen kennis van uw wens Wij adviseren u om de concessiehouders die in uw opdracht Openbaar Vervoer verrichten 
contact op te laten nemen met het Marketingplatform om na te gaan in hoeverre de concessiehouders samen kunnen 
werken bij het vermarkten van het Openbaar Vervoer, waaronder het ontwikkelen en promoten van gezamenlijke 
Vervoerbewijzen. Mocht dit tot concrete afspraken leiden, dan stelt het Programma van Eisen dat de Concessiehouder 
constructief meewerkt aan de uitvoerinq van deze afspraken (ID-0380), 
Wij nemen kennis van uw suggestie. Wij adviseren u om contact op te nemen met het Marketingplatform om na te gaan in 
hoeverre de gemeente en het Marketingplatform samen kunnen werken bij de promotie van het Openbaar Railvervoer. 
Mocht dit tot concrete afspraken leiden, dan stelt het Programma van Eisen dat de Concessiehouder constructief meewerkt 
aan de uitvoerinq van deze afspraken (ID-0380). 
Wij hebben de eis aangepast. 

Wij beschouwen het Reizigershandvest als een belofte van de Concessiehouder aan de Reiziger wat deze van hem mag 
verwachten. Het commitment van de Concessiehouder zal het grootst zijn wanneer hij zijn belofte zelf formuleert. Wij 
merken daarbij op dat de Concessiehouder de huisregels die deel uitmaken van het Reizigershandvest moet afstemmen 
met andere concessiehouders. En voor de klachtenregeling, een ander onderdeel van het Reizigershandvest, geldt dat 
deze aan een aantal eisen moet voldoen. Het is daarbij onze verantwoordelijkheid om met het oog op de uniformiteit van 
de klachtenregelingen van de verschillende concessiehouders die in onze opdracht Openbaar Vervoer verrichten, deze 
eisen in de verschillende concessies zoveel mogelijk eensluidend te laten zijn. 

In ID-0404 is 'handicap' vervangen door 'beperking'. 

Wij denken dat het in het belang van Reizigers en de Concessiehouder is wanneer Reizigers weten waar ze aan toe zijn. In 
dat kader is het wenselijk dat er zo min mogelijk misverstanden zijn wat betreft de huisregels waaraan Reizigers zich 
moeten houden. Afstemming van huisregels zoals die op verschillende locaties gelden helpt in onze ogen om deze 
misverstanden te voorkomen. 

In onze ogen is sprake van een correcte afhandeling wanneer de Concessiehouder in zijn reactie eventuele maatregelen 
vermeldt die hij naar aanleiding van de klacht heeft getroffen of nog zal treffen (ID-0413) en de desbetreffende Reiziger 
wijst op het OV-loket (ID-0414) en de Geschillencommissie Openbaar Vervoer (ID-0415). 

In paragraaf 04.02 hebben wij een beperkt aantal eisen gesteld aan de informatie die de Concessiehouder op zijn website 
moet vermelden. Onze gedachte is dat de Concessiehouder nu ook al over een website beschikt en dat deze website het 
vertrekpunt voor de nieuwe Concessie zou moeten zijn. Daarbij geldt dat voorstellen voor aanpassing van (de informatie 
op) de website voor advies aan Consumentenorganisaties moeten worden voorgelegd. Mocht een verwijzing naar de 
klachtenregeling ontbreken dan kunnen Consumentenorganisaties de Concessiehouder adviseren om deze verwijzing 
alsnoa oo te nemen. 
Wij beschouwen het Reizigershandvest als een belofte van de Concessiehouder aan de Reiziger wat deze van hem mag 
verwachten. Het commitment van de Concessiehouder zal het grootst zijn wanneer hij zijn belofte zelf formuleert. Wij 
merken daarbij op dat de Concessiehouder de huisregels die deel uitmaken van het Reizigershandvest moet afstemmen 
met andere concessiehouders. En voor de klachtenregeling, een ander onderdeel van het Reizigershandvest, geldt dat 
deze aan een aantal eisen moet voldoen. Het is daarbij onze verantwoordelijkheid om met het oog op de uniformiteit van 
de klachtenregelingen van de verschillende concessiehouders die in onze opdracht Openbaar Vervoer verrichten, deze 
eisen in de verschillende concessies zoveel mogelijk eensluidend te laten zijn. 

Met vervoersovereenkomst wordt overeenkomstig het burgerlijk wetboek gedoeld op de overeenkomst van 
personenvervoer, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt een of meer personen 
(reizigers) te vervoeren. Het gaat hierbij om een abstract, juridisch begrip in de zin dat geen sprake is van een 
overeenkomst op papier die door beide partijen ondertekend moet zijn. Dit verklaart waarom de vervoersovereenkomst 
nooit voor advies aan u is aangeboden. 
Met deze bepaling beogen wij dat de Concessiehouder Personeel en Reizigers meer betrekt bij het Openbaar Railvervoer 
door hen maandelijks te informeren over de ontwikkelingen in de geleverde Prestaties. Wij verwachten dat dit de 
Concessiehouder en zijn Personeel zal stimuleren om beter te presteren. Om eventuele misverstanden te voorkomen: wij 
denken hierbij niet aan uitgebreide rapportages, maar aan een beknopt overzicht van ontwikkelingen in een aantal 
belangrijke KPI's. Wij verwachten dat de Concessiehouder met een concreet voorstel komt hoe en waarover hij zijn 
Personeel en Reizigers wil informeren (ID-1339). 
Wij delen uw zorg niet. Het klopt dat wij conform de Wet lokaal spoor de verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
Strategische Assets naar ons toe trekken. Ook geldt dat de activiteiten in het kader van het Beheer en Onderhoud van de 
Strategische Assets voor rekening en risico van de Vervoersautoriteit MRDH worden uitgevoerd. Daarbij past dat deze 
activiteiten alleen met onze goedkeuring kunnen worden uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat wij jaarlijks met de 
Concessiehouder afspraken maken over de activiteiten die de Concessiehouder in het komende Kalenderjaar uit zal gaan 
voeren en de subsidiebedragen die wij hiervoor beschikbaar stellen. Daarbij maken wij op basis van informatie van de 
Concessiehouder steeds een afweging tussen Prestaties, geld en Risico's (ID-0443). Uitgangspunt voor deze Prestaties 
zijn de KPI's zoals vastgelegd in de Beheervisie en het Programma van Eisen. Deze KPI's hebben wij gebaseerd op de 
realisatie in de afgelopen jaren. Al met al verwachten wij dan ook dat de nieuwe afspraken zoals vastgelegd in de 
Concessie niet tot wezenlijke wijzigingen ten opzichte van de huidige gang van zaken zullen leiden, met dien verstande dat 
overeenkomstig één van de doelstellingen de Concessie ons meer sturingsmogelijkheden biedt, onder andere doordat wij 
over meer informatie kunnen beschikken. 
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De MRDH als Asset-owner: u eigent zich als asset-owner verregaande bevoegdheden toe m .b.t. het beheer en onderhoud 
van infrastructuur en rollend materieel en verwijst daarvoor naar de Wet Lokaal Spoor. In dit verband wijzen wij wederom 
op de overeenkomst tussen Gemeente Rotterdam, SRR en Railgebonden Voertuigen B.V. betreffende het gebruik van 
railvoertuigen d.d. 30 mei 2011, welke overeenkomst door MRDH van SRR onder meer middels de overeenkomst van 
contractsoverneming tussen onder meer de Gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 30 juni 
2015 is overgenomen. 
In artikel 4 in deze overeenkomst van 30 mei 2011 zijn afspraken omtrent het beheer en onderhoud van alle voertuigen die 
deel uitmaken van de railgebonden voertuigenvloot van Railgebonden Voertuigen B.V. neergelegd. Artikel 4.3 bepaalt dat 
MRDH gezamenlijk met de Gemeente en Railgebonden Voertuigen B.V. zal vaststellen of het beheer en onderhoud kort 
gezegd onderdeel wordt van een te verlenen nieuwe raitconcessie óf onderdeel wordt van de gebruiks- dan wel 
leaseovereenkomst tussen Railgebonden Voertuigen B,V, en de nieuwe concessiehouder. De ontwerp Programma's van 
Eisen houden geen rekening met deze afspraak. Deze gezamenlijke vaststelling waarnaar artikel 4.3 verwijst heeft 
vooralsnog niet plaatsgevonden. De Gemeente treedt graag op dit punt in de nader overleg met MRDH teneinde hierover 
andere afspraken te maken voordat de Programma's van Eisen warden vastgesteld. In dit verband wijzen wij ook nog op 
het bepaalde in artikei 3.6 van de voornoemde overeenkomst van 30 mei 2011, waarin is bepaald dat de door partijen op te 
stellen Model Lease Overeenkomst e^n apart deel zal bevatten met betrekking tot Beheer en Onderhoud. Mocht de in 
artikel 4.3 van de voornoemde overeenkomst van 30 mei 2011 beschreven gezamenlijke vaststelling door de Gemeente en 
MRDH ertoe leiden dat het beheer en onderhoud onderdeel wordt van de te verlenen nieuwe railconcessie, zal eveneens in 
een afstemming en rangorde tussen beide documenten (de railconcessie enerzijds en de model lease overeenkomst 
anderzijds) door partijen moeten worden voorzien. Gelet op het feit dat (eventuele) afspraken omtrent beheer en onderhoud 
in de nieuwe railconcessie hun grondslag/verwijzing vinden in de Wet Lokaal Spoor, stellen wij voor als dan op te nemen 
dat in geval van strijd tussen de in beide documenten gemaakte afspraken, de afspraken omtrent het beheer en onderhoud 
in de Model Lease Overeenkomst in rangorde zullen prevaleren, tenzij de uitvoering/nakoming van deze afspraken in strijd 
is met dwingende rechtelijke bepalingen in de Wet Lokaal Spoor. 

Als referentie wordt in het OPvE meerdere keren verwezen naar de Beheervisie van MRDH. De eerder vastgestelde 
Haagse versie hiervan wordt in het kader van de Wet Lokaal Spoor aangescherpt, maar behoeft ook ten aanzien van de 
concessiekaders (zoals de taakverdeling tussen asset owner en asset manager, de benodigde nadere specificatie van alle 
relevante assets met in het bijzonder de railvoertuigen) aanpassing. Als de Beheervisie is herijkt, is aanpassing van 
meerdere artikelen in het PvE logischerwijs het gevolg. Daarbij is ook definiëring en kwantificering van KPI's voor assets 
aan de orde. Vooral de taakverdeling tussen de asset owner (MRDH) en asset manager (HTM) is cruciaal en zou in de 
visie van HTM gerelateerd moeten zijn aan de normatiek (ISO 55000) waaraan volgens het PvE moet worden voldaan. Een 
heldere rol- en verantwoordelijkheidsverdeling is met name van belang bij vernieuwing, modificatie of uitbreiding van het 
systeem die door derden wordt gerealiseerd (infrastructuur, railvoertuigen, facilitaire voorzieningen en systemen). Hierbij 
horen heldere afspraken over o.a. beslistermijnen en over de acceptatie van consequenties inzake kosten en risico's. 

Omdat de onderlinge samenhang van vervoerexploitatie en beheer en onderhoud van de assets groot is en de focus van 
het geheel gericht moet zijn op de eindgebruiker, de reiziger, is HTM van mening dat de besturing daarvan het beste in één 
bedrijfsorganisatie kan worden belegd. Integrale besturing van de verschillende deelsystemen heeft namelijk de volgende 
voordelen: 
- Er ontstaat een evenwichtige balans tussen kosten, kwaliteit en risico's. Deze elementen hangen inhoudelijk samen, de 
afweging ten aanzien van optimale life cycle cost dient daarom door één partij te gebeuren. 
- Betere kostenbeheersing: afweging van regulier beheer/onderhoud versus vervangingsinvesteringen, afweging tussen 
beheer/onderhoud ten opzichte van exploitatie. 
- Betere bewaking van de kwaliteit van alle assets op het gebied van betrouwbaarheid, schoon en heel, veilig, omgeving, 
duurzaamheid. 
- Beheersen van risico's ten aanzien van imagoschade voor bestuur en politiek, veiligheid,verspilling van middelen. 
HTM pleit voor een geïntegreerde aansturing van het vervoerssysteem en het asset management van alle strategische 
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Conditie Strategische assets. 
In deze kpi's wordt de Concessiehouder opgedragen om er blijven en aantoonbaar zorg voor te dragen dat de conditie van 
de strategische assets zodanig is dat: 
• reizigers veilig en hindervrij op haltes kunnen instappen, over- en uitstappen (ID-0452); 
• reizigers van statische en actuele reisinformatie kunnen worden voorzien (ID-0454); 
• voor zover de hiervoor noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen, haltes en railvoertuigen toegankelijk blijven voor 
reizigers met een handicap (eventueel met uitzondering van reizigers met een scootmobiel), met handbagage, 
kinderwagens, rollators en daarmee vergelijkbare hulpmiddelen of, voor zover van toepassing, fietsen (ID-0453). 
OPM: Hier ligt een inspanningsverplichting van de concessieverlener m.b.t. de randvoorwaarden aangaande de conditie 
von de strategische assets, in het bijzonder de haltes, de voorzieningen op de haltes zoals abri's en drissen en de 
railvoertuigen. De conditie van deze strategische assets is niet in orde. Verder zijn de GTL trams die zijn uitgerust met een 
hoge vloer, die de komende 10 jaar geleidelijk worden vervangen, niet toegankelijk voor reizigers met een functionele 
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Conditie Strategische assets. 
In deze kpi's wordt de Concessiehouder opgedragen om er blijven en aantoonbaar zorg voor te dragen dat de conditie van 
de strategische assets zodanig is dat: 
• reizigers veilig en hindervrij op haltes kunnen instappen, over- en uitstappen (ID-0452); 
• reizigers van statische en actuele reisinformatie kunnen worden voorzien (ID-0454); 
• voor zover de hiervoor noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen, haltes en railvoertuigen toegankelijk blijven voor 
reizigers met een handicap (eventueel met uitzondering van reizigers met een scootmobiel), met handbagage, 
kinderwagens, rollators en daarmee vergelijkbare hulpmiddelen of, voor zover van toepassing, fietsen (ID-0453). 
OPM: Hier ligt een inspanningsverplichting van de concessieverlener m.b.t. de randvoorwaarden aangaande de conditie 
von de strategische assets, in het bijzonder de haltes, de voorzieningen op de haltes zoals abri's en drissen en de 
railvoertuigen. De conditie van deze strategische assets is niet in orde. Verder zijn de GTL trams die zijn uitgerust met een 
hoge vloer, die de komende 10 jaar geleidelijk worden vervangen, niet toegankelijk voor reizigers met een functionele 
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Conditie Strategische assets. 
In deze kpi's wordt de Concessiehouder opgedragen om er blijven en aantoonbaar zorg voor te dragen dat de conditie van 
de strategische assets zodanig is dat: 
• reizigers veilig en hindervrij op haltes kunnen instappen, over- en uitstappen (ID-0452); 
• reizigers van statische en actuele reisinformatie kunnen worden voorzien (ID-0454); 
• voor zover de hiervoor noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen, haltes en railvoertuigen toegankelijk blijven voor 
reizigers met een handicap (eventueel met uitzondering van reizigers met een scootmobiel). met handbagage, 
kinderwagens, rollators en daarmee vergelijkbare hulpmiddelen of, voor zover van toepassing, fietsen (ID-0453). 
OPM: Hier ligt een inspanningsverplichting van de concessieverlener m.b.t. de randvoorwaarden aangaande de conditie 
von de strategische assets, in het bijzonder de haltes, de voorzieningen op de haltes zoals abri's en drissen en de 
railvoertuigen. De conditie van deze strategische assets is niet in orde. Verder zijn de GTL trams die zijn uitgerust met een 
hoge vloer, die de komende 10 jaar geleidelijk worden vervangen, niet toegankelijk voor reizigers met een functionele 
h o n o r i i i n n H i o a f h a n g o l iiU TÜn w a n o p n rn. l latr* i r i n w a l i H o M o n o n o n c r A n t m o h i o l 

Het klopt dat wij conform de Wet lokaal spoor de verantwoordelijkheden ten aanzien van de Strategische Assets naar ons 
toe trekken. In de Concessie is ook bepaald dat de Concessiehouder zorg draagt voor het Beheer en Onderhoud van de 
Strategische Assets, waaronder de Railvoertuigen. 
De overeenkomst waar u naar verwijst is opgesteld in een periode waarin de Wet lokaal spoor nog in ontwikkeling was, 
waardoor het niet mogelijk was om de inhoud van deze overeenkomst te toetsen aan de relevante bepalingen in de Wet 
lokaal spoor. Gevolg is dat daar waar de inhoud van de overeenkomst in strijd is met deze bepalingen, de bepalingen in de 
Wet lokaal spoor prevaleren, omdat we anders in strijd met de wet zouden handelen. 
Ten slotte merken we met betrekking tot de Model Lease Overeenkomst op dat deze nog niet beschikbaar is. Wij zien dit 
op dit moment niet als een probleem, omdat dit een overeenkomst betreft tussen twee partijen, RET NV en RET 
Railgebonden Voertuigen BV, die nauw aan elkaar verbonden zijn. In plaats van de Model Lease Overeenkomst hebben wij 
de eerder genoemde overeenkomst als bindend document aan het Concessiebesluit toegevoegd. 

Op dit moment werken wij samen met u en de RET aan een nieuwe Beheersvisie. Zodra deze is vastgesteld zullen wij 
nagaan of het Programma van Eisen naar aanleiding van deze nieuwe Beheervisie op punten moet worden aangepast. 
Anders dan in het ontwerp Programma van Eisen is aangegeven, zal niet PASS55-1, maar ISO 55000 de normatiek zijn 
waarop de taakverdeling tussen Asset Owner, Asset Manager en asset user is gebaseerd. Het Programma van Eisen is ID-
1362 hier op aangepast. De taakverdeling zoals vastgelegd in de Beheervisie zal leidend zijn voor de Concessie. Dit is in 
de vorm van een toelichting bij ID-1362 opgenomen. 

In de tekst van ID-1362 is 'PAS55-1' vervangen door 'ISO 55000'. 
Aan ID-1362 is de volgende toelichting toegevoegd: 'Voor de taakverdeling tussen de 
Asset Owner, de Asset Manager en de asset user wordt verwezen naar de Beheervisie 

Wij delen uw opvatting van het belang om bij de uitvoering van de Concessie integrale afwegingen te kunnen maken. Niet 
voor niets verlenen wij een integrale concessie die zowel de Exploitatie van het Openbaar Railvervoer inclusief 
waarborging van de Sociale Veiligheid als de uitvoering van het Beheer en Onderhoud van de Strategische Assets omvat. 
Omdat het bij Strategische Assets om publieke goederen gaat, terwijl de Exploitatie vooral de relatie tussen de 
Concessiehouder en Reizigers betreft, geldt voor de beide onderdelen van de Concessie een andere verdeling van risico's 
en verantwoordelijkheden. Daar waar de risico's (grotendeels) bij ons liggen, ligt de eindverantwoordelijkheid wat betreft de 
te maken keuzes ook bij ons. Van de Concessiehouder verwachten wij dat hij in dat geval de informatie levert die ons in 
staat stelt om zelf deze integrale afweging te kunnen maken. 

Uitgangspunt voor de Concessie zijn de Railinfrastructuur en Railvoertuigen zoals die bij aanvang van de Concessie 
beschikbaar worden gesteld. Besluitvorming over vervanging van en modificaties (Waardetoevoeging) aan de 
Railinfrastructuur en Railvoertuigen ligt bij MRDH. Van de wordt verwacht dat hij optimaal gebruik maakt van de 
beschikbaar gestelde Raiünfrastructuur en Railvoertuigen en, met inachtneming van de afspraken die in het kader van het 
Beheer en Onderhoud gemaakt worden, ervoor zorgt dat de huidige functionaliteit van de Raitinfrastructuur en 
Railvoertuigen ten minste gehandhaafd blijft. 

Uitgangspunt voor de Concessie zijn de Railinfrastructuur en Railvoertuigen zoals die bij aanvang van de Concessie 
beschikbaar worden gesteld. Besluitvorming over vervanging van en modificaties (Waardetoevoeging) aan de 
Railinfrastructuur en Railvoertuigen ligt bij MRDH. Van de wordt verwacht dat hij optimaal gebruik maakt van de 
beschikbaar gestelde Railinfrastructuur en Railvoertuigen en, met inachtneming van de afspraken die in het kader van het 
Beheer en Onderhoud gemaakt worden, ervoor zorgt dat de huidige functionaliteit van de Railinfrastructuur en 
Railvoertuigen ten minste gehandhaafd blijft. 

Uitgangspunt voor de Concessie zijn de Railinfrastructuur en Railvoertuigen zoals die bij aanvang van de Concessie 
beschikbaar worden gesteld. Besluitvorming over vervanging van en modificaties (Waardetoevoeging) aan de 
Railinfrastructuur en Railvoertuigen ligt bij MRDH. Van de wordt verwacht dat hij optimaal gebruik maakt van de 
beschikbaar gestelde Railinfrastructuur en Railvoertuigen en. met inachtneming van de afspraken die in het kader van het 
Beheer en Onderhoud gemaakt worden, ervoor zorgt dat de huidige functionaliteit van de Railinfrastructuur en 
Railvoertuigen ten minste gehandhaafd blijft. 
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Restlevenswaardeanalyse. De restlevenswaardeanalyse is bedoeld om tijdig vast te kunnen stellen of eventueel sprake is van achterstallig onderhoud 
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OPMA/RAAG: de technische levensduur (tenminste 30 jaar) van railvoertuigen staat vast. In de komende jaren zullen meer en/of onzorgvuldig gebruik waardoor vervroegde vervanging noodzakelijk zou kunnen worden. Door dit continue te 
nieuwe railvoertuigen instromen, vanaf 2015 40 + 20 Avenio voertuigen en nadien de tweede tranche. Tegelijkertijd zullen monitoren kan tijdig worden bijgestuurd en wordt kapitaalverlies in de vorm van vervroegde afschrijving van Strategische 
de resterende GTL voertuigen uitstromen totdat de laatste GTL is vervangen. Wat is het nut om van de Concessiehouder te Assets voorkomen. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van het Waarde Ontwikkelings Model. De selectie van 
vragen om jaarlijks een restlevenswaardeanalyse uit te voeren waarin hij moet aantonen dat de restlevenswaarde van door Strategische Assets kan onder meer via steekproeftrekking bepaald worden, 
de concessieverlener te bepalen selectie van strategische assets in overeenstemming is met de verwachte waarde volgens 
het Waarde Ontwikkelings Model? Hoe bepaalt de concessieverlener een selectie van strategische assets? 

De tekst (eventueel met uitzondering van reizigers met een scootmobiel) (ID-0453) is niet in overeenstemming met ID-2250 
. Daarin staat dat de Concessiehouder reizigers mag toestaan om in trams met lage vloer een scoot mobiel mee te nemen. 
Het voorstel is om de eerder genoemde tekst tussen (...) te schrappen. 

De tekst (eventueel met uitzondering van reizigers met een scootmobiel) (ID-0453) is niet in overeenstemming met ID-2250 
. Daarin staat dat de Concessiehouder reizigers mag toestaan om in trams met lage vloer een scoot mobiel mee te nemen. 
Het voorstel is om de eerder genoemde tekst tussen (...) te schrappen. 

Reizigerswaardering voor vaste en incidentele en nieuwe reizigers 
De reizigerswaardering speelt een belangrijke rol in het gebruik van het openbaar vervoer. Hierbij dient consequent 
gestreefd te worden naar een hoger niveau. Dit zal in de kadenota voor het OV moeten terugkomen en nu al vooruitlopend 
vertaald in het PVE. De beoogde reizigerswaardering, staat opgenomen in het PVE. Het gaat dan om verschillende 
aspecten; algemeen, aantal vertrekmogelijkheden, zitplaatsgarantie, reizigersinformatie (bij verstoringen) en sociale 
veiligheid. Wij vinden dat de lat hoger dient te worden gelegd dan nu is voorgesteld (veelal wordt uitgegaan van de 
bestaande situatie). Er dient ons inziens te worden uitgegaan van minimaal een 7.0 en daar waar de huidige waardering al 
hoger is, dient deze te worden aangehouden. Daarnaast stellen we voor dat deze waardering binnen 5 jaar wordt 
gerealiseerd en dat in de periode 2021 -2026 per jaar elk element van de reizigerswaardering nog een tiende punt 
toeneemt, zodat aan het eind van de concessie de minimale waardering 7.5 is. Tenslotte vinden wij dat de 
reizigerswaardering voor incidentele reizigers en (nog) niet gebruikers van het openbaar vervoer apart dient te worden 
geformuleerd. Algemeen bekend is dat deze waardering veel lager ligt en dat er een grote barrière is om van het openbaar 
vervoer gebruik te gaan maken. Door deze markt en waardering te beïnvloeden en hiervoor normen aan te houden, zal 
volgens ons het reizigersvervoer door nieuwe klanten sterk toenemen. 

De impact van verstoringen van de dienstregeling op het vertrouwen van de reiziger in het openbaar vervoer kan groot zijn. 
Daarom krijgt het in uw programma van eisen ook specifieke aandacht. Gewenst is een bovengrens te stellen aan het 
aantal acceptabele verstoringen als gevolg van technisch niet goed functioneren van infrastructuur of voertuigen. 

De impact van verstoringen van de dienstregeling op het vertrouwen van de reiziger in het openbaar vervoer kan groot zijn. 
Daarom krijgt het in uw programma van eisen ook specifieke aandacht. Gewenst is een bovengrens te stellen aan het 
aantal acceptabele verstoringen als gevolg van technisch niet goed functioneren van infrastructuur of voertuigen. 

De ambities voor de waardering van de verschillende onderdelen door de reiziger zou progressief moeten zijn. In het 
eerste jaar kun je minder verwachten, dan aan het einde van de looptijd van de concessie. Dat zou vooraf vastgesteld 
kunnen worden, of tijdens de concessie. 
MRDH heeft de drie strategische doelstellingen tactisch ingevuld met subdoelstellingen en daarbij behorende KPI's. 
Zienswijze HTM: Onze visie is dat de KPI's moeten aantonen of HTM de gestelde eisen en daarmee de kerndoelen 
realiseert. De KPI's moeten HTM in staat stellen en stimuleren om mensen en middelen efficiënt in te zetten met het grootst 
mogelijke effect in de dienstverlening. Wij zien ten eerste onevenwichtigheid in de KPI's in het huidige OPvE. De 
doelstelling 'Kwaliteit van de reiziger staat voorop' en enkele subdoelstellingen kennen veel KPI's. De doelstellingen 'OV 
met een goede prijs/kwaliteit verhouding' en 'Goed opdrachtgeverschap' kennen geen of een beperkt aantal KPI's. Het 
teveel aan KPI's maakt het lastig om focus te leggen op welke activiteiten echt van belang zijn om de doelstelling te 
realiseren. Het ontbreken van KPI's maakt het meten van de realisatie van doelstellingen in zijn geheel onmogelijk. 
Ten tweede zijn de wel opgenomen normeringen ambitieus. Ambitie is goed, maar wij vragen wel realisme, ten aanzien 
van bijvoorbeeld reisinformatie bij verstoringen. Deze hoge normen worden landelijk ook niet gehaald, zeker niet in 
stedelijke gebieden. 

Wij adviseren 
1. Beperk het totaal aan KPI's in het PvE tot maximaal vijf, waarbij er geen sprake is van overlap of tegenstrijdigheid 
tussen de KPI's. en met goede aansluiting bij de kerndoelen van MRDH ('no gap, no overlap'). HTM stelt voor als KPI's in 
het PvE op te nemen: 
- Reizigersoordeel Tram algemeen (OV-Klantenbarometer); 
- Maximale reizigersvertraging (zie uitleg verderop in deze zienswijze); 
- Betrouwbaarheid assets (infra, voertuigen en haltes); 
- Reizigersoordeel Sociale veiligheid; 
- Realisatie van de ingediende plannen. 
2. Deze top KPI's worden gekoppeld aan een afreken- en verantwoordingssystematiek (bonus/malus). KPI's voor de 
subdoelstellingen dienen als ondersteunende stuurinstrumenten gedurende de contractperiode (deze kennen zelf dus geen 
bonus/malus). 
3. De KPI normeringen moeten uitgaan van het huidige performance niveau en op basis daarvan een realistisch groeipad 
kennen. Het PvE dient hiervoor ruimte te bieden. 
4. Tevens pleiten wij ervoor dat in ieder geval alleen op het totaal Reizigersoordeel van de OV-klantenbarometer een 
bonus/malus komt, omdat de KPI's onderling een relatie met elkaar hebben en hierdoor dubbel wordt afgerekend. 

Onze visie is dat de KPI's moeten aantonen of HTM de gestelde eisen en daarmee de kerndoelen realiseert. De KPI's 
moeten HTM in staat stellen en stimuleren om mensen en middelen efficiënt in te zetten met het grootst mogelijke effect in 
de dienstverlening. Wanneer MRDH de huidige KPI structuur handhaaft, is HTM genoodzaakt om (dubbele) malussen die 
hieruit kunnen voortvloeien in te calculeren in de aanbieding. Dit leidt tot een volgens HTM onnodige kostenverhoging. 

Wij delen uw mening niet dat beide bepalingen in strijd met elkaar zouden zijn. In ID-2250 geven wij aan de 
Concessiehouder Reizigers mag toestaan om in Trams met lage vloer een Scootmobiel mee te nemen. Wanneer hij deze 
mogelijkheid biedt mag van de Concessiehouder verwacht worden dat hij ervoor zorgt dat Haltes en Railvoertuigen 
toegankelijk blijven voor Reizigers met een Scootmobiel. Biedt hij deze mogelijkheid niet dan vervalt de noodzaak hiertoe 
en is sprake van de in ID-0453 aenoemde uitzonderina. 
Wij delen uw mening niet dat beide bepalingen in strijd met elkaar zouden zijn. In ID-2250 geven wij aan de 
Concessiehouder Reizigers mag toestaan om in Trams met lage vloer een Scootmobiel mee te nemen. Wanneer hij deze 
mogelijkheid biedt mag van de Concessiehouder verwacht worden dat hij ervoor zorgt dat Haltes en Railvoertuigen 
toegankelijk blijven voor Reizigers met een Scootmobiel. Biedt hij deze mogelijkheid niet dan vervalt de noodzaak hiertoe 
en is sprake van de in ID-0453 genoemde uitzonderinq. 
De normen voor de KPI's die het reizigersoordeel ten aanzien van verschillende kwaliteitsaspecten betreffen, zijn al 
gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers in de afgelopen jaren. Dat is de reden dat deze normen variëren van een 6,5 tot 
een 8,0. Mede naar aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om de normen iedere twee jaar met 0,1 punt 
te verhogen. 
Het klopt dat de OV-klantenbarometer alleen onder zowel vaste als incidentele Reizigers wordt uitgevoerd. Dit past ook bij 
de opzet van de OV-klantenbarometer als klanttevredenheidsonderzoek, zoals die in vele sectoren worden gehouden. Van 
de Concessiehouder verwachten wij dat hij bij het opstellen van zijn Ontwikkelplan ook kijkt naar de vraag van potentieel 
nieuwe Reizigers (ID-0048). 

Wij delen uw mening dat Storingen aan Railinfrastructuur en Railvoertuigen een grote impact kunnen hebben op het 
vertrouwen van Reizigers in het Railvervoersysteem. Paragrafen 12.02 en 13.02 bevatten daarom een aantal KPI's ten 
aanzien van de betrouwbaarheid van de Railinfrastructuur en beschikbaarheid van de Railvoertuigen die moeten bijdragen 
aan dit vertrouwen. 
Wij delen uw mening dat Storingen aan Railinfrastructuur en Railvoertuigen een grote impact kunnen hebben op het 
vertrouwen van Reizigers in het Railvervoersysteem. Paragrafen 12.02 en 13.02 bevatten daarom een aantal KPI's ten 
aanzien van de betrouwbaarheid van de Railinfrastructuur en beschikbaarheid van de Railvoertuigen die moeten bijdragen 
aan dit vertrouwen. 
De normen voor de KPI's die het reizigersoordeel ten aanzien van verschillende kwaliteitsaspecten betreffen, zijn 
gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers in de afgelopen jaren. Mede naar aanleiding van uw opmerking hebben wij 
ervoor gekozen om de normen iedere drie jaar met 0,1 punt te verhopen. 
De KPI's die in het Programma van Eisen zijn opgenomen vormen één van de instrumenten die wij in de nieuwe Concessie 
inzetten om onze doelen te bereiken. Het klopt dat deze KPI's met name een relatie met de eerste strategische doelstelling 
hebben. Daarbij geldt dat de normering in enkele gevallen ambitieus is, maar in andere gevallen is dit juist niet het geval, 
zo is door meerdere partijen opgemerkt. 
De tweede strategische doelstelling is meer financieel van aard wordt bereikt door de combinatie van eisen in het 
Programma van Eisen en de financiële afspraken zoals vastgelegd in de Financiële Paragraaf. De derde doelstelling is 
vooral organisatorisch van aard. Voor de realisatie van deze doelstelling zijn met name goede informatie voor- en achteraf 
en een goede verstandhouding met de Concessiehouder belangrijk. 

De KPI's die in het Programma van Eisen zijn opgenomen bestrijken zo veel mogelijk de door de Concessiehouder 
beïnvloedbare kwaliteitsaspecten van het Openbaar Railvervoer. Bij de normering voor de KPI's zijn wij enerzijds 
uitgegaan van prestaties in de afgelopen jaren en anderzijds van het ambitieniveau van de Concessiehouder zelf. 

In lijn met uw voorstel focussen wij ons bij de beoordeling van de Prestaties van de Concessiehouder op twee 
kwaliteitsaspecten van het Railvervoersysteem, namelijk de betrouwbaarheid van de Exploitatie en Strategische Assets en 
het reizigersoordeel (bestaande uit een gewogen gemiddelde van het reizigersoordeel ten aanzien van een aantal items). 
Alleen aan de KPI's met betrekking tot deze kwaliteitsaspecten is namelijk een bonus/malusregeling gekoppeld. 

Met betrekking tot de vijf top KPI's merken wij nog op: 
- De keuze om niet alleen naar het algemene reizigersoordeel maar ook naar het reizigersoordeel op verschillende 
kwaliteitsaspecten te kijken, wordt ingegeven door het feit dat de invloed van kwaliteitsaspecten op het algemene 
reizigersoordeel varieert en dat het algemene reizigersoordeel ook wordt bepaald door kwaliteitsaspecten die grotendeels 
buiten de invloedssfeer van de Concessiehouder liggen. 
- Wij zijn bekend met uw wens om de kwaliteitsmaatstaven rituitval en punctualiteit te vervangen door een nieuwe 
maatstaf, te weten maximale reizigersvertraging. Wij zijn nog in afwachting van een concreet uitgewerkt voorstel 
gebaseerd op bestaande, toegankelijke gegevensbronnen om te kunnen beoordelen in hoeverre wij gehoor kunnen en 
willen geven aan uw wens. 
- Bij de KPI 'Betrouwbaarheid assets' noemt u drie onderdelen, te weten Railinfrastructuur, Railvoertuigen en Haltes, 
waarbij niet duidelijk is welke maatstaven u voor elk van de onderdelen voorstelt en in hoeverre deze maatstaven afwijken 
van de KPI's die in het Programma van Eisen zijn opgenomen. 
- Het reizigersoordeel Sociale Veiligheid is al als KPI in het Programma van Eisen opgenomen. 
- Met betrekking tot de KPI 'Realisatie van de ingediende plannen' geldt dat wij er vanuit gaan dat u de toezeggingen die u 
in uw plannen richting ons en de Reizigers doet sowieso volledig zult nakomen. 

De KPI's vormen inderdaad één van de instrumenten in de nieuwe Concessie aan de hand waarvan de Concessiehouder 
kan aantonen dat hij aan de gestelde eisen voldoet en daarmee bijdraagt aan de realisatie van de strategische 
doelstellingen van de Concessie. De KPI's moeten de Concessiehouder niet alleen stimuleren om mensen en middelen 
efficiënt, maar vooral ook effectief in te zetten. Waarbij voor ons sprake is van een effectieve inzet wanneer deze inzet 
bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen. 
Wij delen uw zorg niet dat de huidige KPI-structuur tot (dubbele) malussen zullen leiden. De normering van de KPI's 
hebben wij deels gebaseerd op de prestaties van de Concessiehouder in de afgelopen jaren, maar hebben wij ook 
rekening gehouden met het ambitieniveau van de Concessiehouder zelf en met de verwachte positieve effecten van de 
instroom van nieuwe Trams. Wij zien daarom geen reden om te veronderstellen dat de KPI's tot onnodige 
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Kunt u duidelijk maken wat in de wet lokaal spoor wordt verstaan onder "schouwen". Wij zien graag dat een technische 
schouw iederjaar op het gehele spoornet plaatsvindt. Ook vragen wij u de inhoud van de maandelijkse globale schouw 
concreter te verwoorden. De Concessiehouder dient de resultaten van beide typen schouw te delen met de gemeenten. Di 
is namelijk belangrijke input voor de programmering en planning. Zo kan worden beperkt dat calamiteiten het predicaat 
"acuut" krijgen, waar dat bij een goede voorbereiding niet nodig is. 

De Wet lokaal spoor stelt dat wij de tijdstippen moeten bepalen waarop de verschillende onderdelen van de lokale 
spoorweginfrastructuur periodiek door de Concessiehouder, in zijn rol als Beheerder, moeten worden geschouwd. Dit wordt 
nader ingevuld in de Beheervisie. De exacte momenten en wijze waarop de schouw wordt uitgevoerd is een operationele 
aangelegenheid en daarmee de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. Om tegenstrijdigheden tussen de 
bepalingen in de Beheervisie en het Programma van Eisen te voorkomen, hebben wij de eis ten aanzien van de frequentie 
van de conditiemetingen uit het Programma van Eisen verwijderd. 
Met betrekking tot het delen van de resultaten merken wij op dat het Programma van Eisen een aantal algemene eisen 
bevat ten aanzien van het overleg tussen de Concessiehouder met gemeenten/wegbeheerders. Wij laten het aan het 
oordeel van de betrokken partijen over welke onderwerpen tijdens deze overleggen besproken (moeten) worden. 

ID-0552 is verwijderd. 

Schouw railinfrastructuur tram: frequentie conditiemetingen EN Schouw railinfrastructuur lightrail: frequentie conditie 
metingen. 
OPM/VRAAG: voor wat betreft de railinfrastructuur van de tram moet de Concessiehouder één keer per jaar een schouw 
uitvoeren en voor wat betreft de rail infrastructuur voor lightrail in ieder geval één keer per vijf weken, e.e.a. krachtens de 
Wet Lokaal spoor. De railinfrastructuur in de stad (in het bijzonder wissels, kruisingen en bogen) is meer aan slijtage 
onderhevig dan de veelal gestrekte railinfrastructuur van lightrail in het buitengebied. Waarom zit er zoveel verschil in de 
frequentie m.b.t. de schouw van de railinfrastructuur van tram en lightrail en is dat wel realistisch gezien de mate van 
risico's? 
Schouw railinfrastructuur tram: frequentie conditiemetingen EN Schouw railinfrastructuur lightrail: frequentie conditie 
metingen. 
OPMA/RAAG: voor wat betreft de railinfrastructuur van de tram moet de Concessiehouder één keer per jaar een schouw 
uitvoeren en voor wat betreft de railinfrastructuur voor lightrail in ieder geval één keer per vijf weken, e.e.a. krachtens de 
Wet Lokaal spoor. De railinfrastructuur in de stad (in het bijzonder wissels, kruisingen en bogen) is meer aan slijtage 
onderhevig dan de veelal gestrekte railinfrastructuur van lightrail in het buitengebied. Waarom zit er zoveel verschil in de 
frequentie m.b.t. de schouw van de railinfrastructuur van tram en lightrail en is dat wel realistisch gezien de mate van 
risico's? _, 
Beheerkader Strategische Assets 10.04 Beheerplan: 
Dienst Stadsbeheer, afdeling Stedelijk Beheer heeft hier een rol in en dient deze te toetsen. 

Kunt u duidelijk maken wat in de wet lokaal spoor wordt verstaan onder "schouwen". Wij zien graag dat een technische 
schouw iederjaar op het gehele spoornet plaatsvindt. Ook vragen wij u de inhoud van de maandelijkse globale schouw 
concreter te verwoorden. De Concessiehouder dient de resultaten van beide typen schouw te delen met de gemeenten. Dit 
is namelijk belangrijke input voor de programmering en planning. Zo kan worden beperkt dat calamiteiten het predicaat 
"acuut" krijgen, waar dat bij een goede voorbereiding niet nodig is. 

Bedrijfsvoering. In dit hoofdstuk wordt zeer gedetailleerd aangegeven hoe de HTM zijn organisatie moet inrichten om aan 
de concessie te kunnen voldoen. 
OPM.: De vraag is of dit niet wat al te gedetailleerd is. De concessieverlener gaat er blijkbaar vanuit dat de vervoerder 
onvoldoende kennis heeft om zijn organisatie adequaat in te richten terwijl het om een inbesteding gaat en de huidige 
vervoerder. De HTM heeft de afgelopen jaar zijn 150 jarig bestaan gevierd. Dit impliceert dat deze vervoerder ruime kennis 
en ervaring heeft met de inrichting van een organisatie en zijn bedrijfsvoering. Het PvE zou in dit hoofdstuk meer gericht op 
outout moeten worden geschreven. .̂..,v,,,,,.,v.... ,.„.„.,... . 
De op pagina 73/77 [Haaglanden resp. Rotterdam] genoemde assetmanagement organisatie met de door de 
Concessiehouder benoemde functionarissen beheert eigenlijk alleen rail. Wat gebeurt er met bushaltes, DRIS, etc? 
o Hoe ontvlecht je de assetmanagement organisatie aan het eind van de concessie? Zoals hij nu wordt ingekleed in de 
organisatie van HTM of RET is er in de toekomst nooit meer sprake van een level playing field mocht u toch ooit wensen 
aan te besteden. 

De Wet lokaal spoor stelt dat wij de tijdstippen moeten bepalen waarop de verschillende onderdelen van de lokale ID-0552 is verwijderd. 
spoorweginfrastructuur periodiek door de Concessiehouder, in zijn rol als Beheerder, moeten worden geschouwd. Dit wordt 
nader ingevuld in de Beheervisie. De exacte momenten en wijze waarop de schouw wordt uitgevoerd is een operationele 
aangelegenheid en daarmee de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. Om tegenstrijdigheden tussen de 
bepalingen in de Beheervisie en het Programma van Eisen te voorkomen, hebben wij de eis ten aanzien van de frequentie 
van de conditiemetingen uit het Programma van Eisen verwijderd. 

De Wet lokaal spoor stelt dat wij de tijdstippen moeten bepalen waarop de verschillende onderdelen van de lokale ID-2172 is verwijderd. 
spoorweginfrastructuur periodiek door de Concessiehouder, in zijn rol als Beheerder, moeten worden geschouwd. Dit wordt 
nader ingevuld in de Beheervisie. De exacte momenten en wijze waarop de schouw wordt uitgevoerd is een operationele 
aangelegenheid en daarmee de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. Om tegenstrijdigheden tussen de 
bepalingen in de Beheervisie en het Programma van Eisen te voorkomen, hebben wij de eis ten aanzien van de frequentie 
van de conditiemetingen uit het Programma van Eisen verwijderd. 

Het Beheerplan betreft een nadere uitwerking van onze Beheervisie, en is daarmee primair een aangelegenheid tussen ons In het PvE is 'Beheerplan' vervangen door 'Strategisch Asset Management Plan'. 
en de Concessiehouder. Een aantal eisen ten aanzien van het overleg van de Concessiehouder met 
gemeenten/wegbeheerders waarborgen dat wegbeheerders relevante informatie met de Concessiehouder kunnen delen en 
bespreken. Wij laten het aan het oordeel van de betrokken partijen over welke onderwerpen tijdens deze overleggen 
besproken (moeten) worden. Overigens spreken wij in het Programma van Eisen niet langer over een Beheerplan, maar 
over een Strateaisch Asset Management Plan. 
De Wet lokaal spoor stelt dat wij de tijdstippen moeten bepalen waarop de verschillende onderdelen van de lokale ID-2172 is verwijderd. 
spoorweginfrastructuur periodiek door de Concessiehouder, in zijn rol als Beheerder, moeten worden geschouwd. Dit wordt 
nader ingevuld in de Beheervisie. De exacte momenten en wijze waarop de schouw wordt uitgevoerd is een operationele 
aangelegenheid en daarmee de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. Om tegenstrijdigheden tussen de 
bepalingen in de Beheervisie en het Programma van Eisen te voorkomen, hebben wij de eis ten aanzien van de frequentie 
van de conditiemetingen uit het Programma van Eisen verwijderd. 
Met betrekking tot het delen van de resultaten merken wij op dat het Programma van Eisen een aantal algemene eisen 
bevat ten aanzien van het overleg tussen de Concessiehouder met gemeenten/wegbeheerders. Wij laten het aan het 
oordeel van de betrokken partijen over welke onderwerpen tijdens deze overleggen besproken (moeten) worden. 

In het OPvE worden met betrekking tot de inrichting van de asset-organisatie functies gespecificeerd en wil MRDH ook 
benoemingen accorderen. HTM is van mening dat MRDH met deze eis teveel op de stoel van de Concessiehouder gaat 
zitten. 
HTM wil dat de inrichtinq en de benoeming van functionarissen voorbehouden blijft aan de concessiehouder. 
Informeren Stakeholders over geplande activiteiten (ID-0524): Dit is essentieel voor een goede programmering en het tijdig 
afstemmen van werken. In het OPVE wordt gesteld dat dit "vroegtijdig" moet en dat informeren voldoende is. Dit is wat ons 
betreft te vrijblijvend. Wij verzoeken u op te nemen dat de Concessiehouder verplicht is om haar programma aan te leveren 
voor de stadsbrede programmering en wijzigingen daarop meteen afstemt met de gemeente. Vroegtijdig wordt daarmee 
continu en informeren krijgt een verplicht karakter. 

Uw veronderstelling dat wij er vanuit zouden gaan dat de Concessiehouder onvoldoende kennis zou hebben om zijn 
organisatie adequaat in te richten is niet juist. De eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn ingegeven door de grotere 
verantwoordelijkheid die wij sinds de inwerkingtreding van de Wet lokaal spoor hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de 
veiligheid van het Railvervoersysteem. Zo zijn de eisen ten aanzien van de Asset Management Organisatie er bijvoorbeeld 
op gericht om onze gesprekspartners voor de verschillende specifieke aspecten die met een Railvervoersysteem 
samenhangen, vast te leggen. 

Omdat het Programma van Eisen betrekking heeft op een integrale railconcessie die onder meer de uitvoering van het 
beheer en onderhoud van Railinfrastructuur en Railvoertuigen omvat, is bij de benaming van de Sleutelfunctionarissen 
aansluiting gezocht bij de verschillende onderdelen van het Railvervoersysteem. Wel hebben wij de benaming van 
verschillende Sleutelfunctionarissen aangepast. Zo is de naam 'Manager Asset Management' gewijzigd in 'Asset Manager 
Railinfrastructuur'. Onder deze Sleutelfunctionaris valt overigens niet alleen de Railinfrastructuur, maar ook de DRIS-
panelen op bushaltes. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de bushaltes zelf zal in veel gevallen bij 
de wegbeheerder liggen. 
Wij delen uw zorg niet dat het lastig zo niet onmogelijk zou zijn om de Asset Management Organisatie aan het einde van 
de Concessie te ontvlechten, mocht de noodzaak zich voordoen. Binnen iedere organisatie zal sprake zijn van een 
bepaalde managementstructuur met managers/afdelingshoofden. Wij zien de Sleutelfunctionarissen vooral als onze 
gesprekspartners voor de verschillende specifieke aspecten die met een Railvervoersysteem samenhangen. 

Wij weten niet waar uw opmerking dat wij de benoeming van de Sleutelfunctionarissen zouden willen accorderen op 
gebaseerd is. In het ontwerp Programma van Eisen is opgenomen dat wij geïnformeerd willen worden over de benoeming 
(ID-0505) en eventuele mutaties (ID-0506) van Sleutelfunctionarissen. 

In het onderwerp en de tekst van ID-0498 is 'Manager Asset Management' vervangen 
door 'Asset Manager Railinfrastructuur'. 
In het onderwerp en de tekst van ID-0502 is 'Asset Manager Tram' vervangen door 
'Asset Manager Trams'. 
In het onderwerp en de tekst van ID-0503 is 'Asset Manager Metro' vervangen door 
'Asset Manager Metro's'. 
Bij alle eisen ten aanzien van de verschillende Sleutelfunctionarissen binnen de Asset 
Management Organisatie moeten worden onderscheiden is de volgende toelichting 
opgenomen: 'Eén persoon binnen de organisatie van de Concessiehouder kan de 
functie van meerdere Sleutelfunctionarissen vervullen.' 

Bij wijzigingen in routes of omleidingen dient Concessiehouder deze vroeg bij planvorming van te voren te melden bij de 
VRI-beheerder van de gemeente en opdracht te verlenen om de verkeersregelinstallatie aan te passen aan de nieuwe 
routes. 

Bij wijzigingen in tramroutering dient de Concessiehouder een wisselcodelijst mee te sturen en de wijzigingen per 
kruispunt. 

Procedure verkrijgen, beheren en naleven van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen van Derden 
(ID-0528): 
De procedure(s) moet(en) aansluiten op die van de vergunningverleners (Derden). 

De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan het tijdig en volledig informeren over relevante zaken naar de raad. 
Het voorliggende PvE lijkt de genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is gaat de raad er vanuit dat het 
PvE wordt aangepast. 

In het ontwerp Programma van Eisen hebben wij opgenomen dat de Concessiehouder blijvend met de gemeenten in 
overleg moet treden over de afstemming tussen de planning van activiteiten in het kader van Beheer en Onderhoud van de 
Railinfrastructuur en de planning van werkzaamheden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Railmfrastructuur 
(ID-1104). Uit het woord blijven spreekt het continue karakter van dit overleg. Wij gaan er daarbij vanuit dat 
gesprekspartners tijdens dit overleg gezamenlijk afspraken maken over de wijze en termijn waarop informatie over 
werkzaamheden met elkaar wordt aedeeld. 
In het ontwerp Programma van Eisen hebben wij opgenomen dat de Concessiehouder blijvend met de gemeenten in In de tekst van ID-1101 is achter 'Metro en Trams' 'bij verkeersregelinstallaties (VRI's)' 
overleg moet treden over de prioritering van het Openbaar Railvervoer (ID-1101). Hiermee wordt gedoeld op de prioritering toegevoegd, 
bij VRI's. Dit hebben wij alsnog aan deze eis toegevoegd. Wij gaan er daarbij vanuit dat één van de onderwerpen van dit 
overleq de aanpassina van VRI's bii routewijzigingen is. 
In het ontwerp Programma van Eisen hebben wij opgenomen dat de Concessiehouder blijvend met de gemeenten in 
overleg moet treden over de prioritering van het Openbaar Railvervoer (ID-1101). Eén van de onderwerpen van dit overleg 
kan de aanpassing van VRI's e.d. bij routewijzigingen zijn. Wij gaan er daarbij vanuit dat gesprekspartners tijdens dit 
overleg gezamenlijk afspraken maken over de aard van en de wijze en termijn waarop informatie over routewijzigingen met 
elkaar wordt aedeeld, . , , , —-—, ,— 
In het PvE eisen wij dat de Concessiehouder een procedure opstelt voor onder andere het verkrijgen van vergunningen. 
Omdat de Concessiehouder er zelf geen belang bij heeft om procedures op te stellen die in de praktijk onwerkbaar blijken, 
is het reëel te veronderstellen dat hij zijn procedures zal afstemmen op de relevante procedures van Derden ook wanneer 
dit niet expliciet qeëist wordt. 
Paragraaf 20.01 van het Programma van Eisen bevat een aantal eisen die moeten waarborgen dat de Concessiehouder 
gemeenten blijvend informeert over ontwikkelingen rond het Railvervoersysteem, zoals voorgenomen routewijzigingen (ID-
1099) en de planning van onderhoudsactiviteiten (ID-1104). Wel merken wij op dat de Concessiehouder vooral op ambtelijk 
niveau met gemeenten zal overleggen en dat de informatievestrekking richting de raad de eigen verantwoordelijkheid van 
de betreffende qemeente is. 
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Gewenst is dat de Concessiehouder alle relevante ingewonnen of uit de concessie verkregen data "open" maakt, 
bijvoorbeeld de actuele positie van een voertuig en dienstregeling of de actuele bezettingsgraad van voertuigen, zodat 
serviceproviders (derden) hun dienstverlening kunnen verbeteren en om de bereikbaarheid van Den Haag te verbeteren. 

Als laatste nog een aantal zaken die wij in de documenten missen. Mogelijk dat deze een plek hebben in andere 
documenten of bijlagen betreffende deze concessies. Naar de mening van Connexxion ontbreken: 
• een verplichting om data (reisinfo, punctualiteit, reizigersaantallen, per verbindingen, mobiliteit) publiek beschikbaar te 
maken. 
De raad wenst dat het PvE wordt aangepast met betrekking tot een goed onderhoud van de haltes. De haltes moeten 
vooral schoner, technisch 
op orde blijven en de betrouwbaarheid van de liften dient te worden verhoogd. 
Door de te lage beschikbaarheid van de liften wordt de minder mobiele reiziger te vaak gedupeerd. De raad vindt dat de 
gestelde score van 7,0 onvoldoende garanties biedt voor aantoonbare verbeteringen en acht een score van 7,5 
noodzakelijk (in 2014 lokaal 6,7 en landelijk 7,2); 

Eisen een Duurzaamheid: Geluids- en trillingshinder minimaliseren 
In het ontwerp PvE is onder andere het volgende vastgelegd: 
"De Concessiehouder spant zich blijvend in om tijdens de uitvoering van het openbaar railvervoer en tijdens het ontwerp, 
de aanschaf en het beheer en onderhoud van strategische assets de geluids- en trillingshinder te minimaliseren, met dien 
verstande dat het trillingsniveau van passerende materieel, gemeten in de belendingen langs een baanvak, beneden de In 
DIN 4150 of diens opvolger(s) aangegeven grenswaarden moet blijven." 
Wij verzoeken u in het jaarlijks door de Concessiehouder op te stellen onderhoudsplan Railinfrastructuur het noodzakelijk 
sl i inen van rie rail te ve rnoemen 
De actuele technische staat van het netwerk moet duidelijk in kaart worden gebracht (externe nulmeting), inclusief 
benodigde upgrade investeringen. Dit moet gedaan worden voorafgaand aan de definitieve bieding, mede vanwege 
samenhangende VAT kostenberekeningen in de bieding (voorbereiding, administratie, toezicht). HTM bepleit om dit 
uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze 
punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding 
blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van 
de nadruk op financiële meningsverschillen. 

Haltebeheer vinden wij een zeer belangrijk onderwerp. Zoals ook distributie momenteel een versnipperde beheerketen 
kent, dient ook het haltebeheer in één hand te worden belegd. MRDH kiest ervoor dit bij de Concessiehouder onder te 
brengen. Wij zijn hier groot voorstander van. 
Goed functionerende haltes, schoon en veilig, zijn belangrijke aspecten voor tevreden reizigers. Momenteel zijn HTM en 
MRDH de huidige aanpak aan het inventariseren en wordt via de totstandkoming van de nieuwe Beheervisie het gewenste 
kwaliteitsniveau van de haltes vastgesteld. HTM gaat het haltebeheer verder professionaliseren door onder andere betere 
afspraken met externe leveranciers te maken over schoonmaak en stonngsafhandeling. 
Bekostiging van het technisch en verzorgend haltebeheer moet wat HTM betreft onderdeel zijn van de reguliere subsidie 
van de assets door MRDH. Evenals bij distributie is het ontbreken van de financiële paragraaf ook hier relevant. HTM gaat 
ervan uit dat het nu bij MRDH beschikbare 
budget voor haltebeheer voldoende is voor de werkelijke kosten, en in zijn geheel wordt ondergebracht in de financiële 
a f c n r a t o n m o t H T M 

Verzorgend onderhoud Haltes. 
VRAAG/OPM.: Kan de vervoerder hieraan voldoen. Voor zover bekend staan op de halte verschillende objecten die door 
derden worden geplaatst en onderhouden. Relevant is wie waarvoor verantwoordelijk is. Heeft de HTM dan hierin een 
inteqrale verantwoordelijkheid? 
Vervanging dient conform het PVE DSB te worden uitgevoerd en bij het meetjaren investeringsplan moet de Dienst 
Stadsbeheer, afdeling Stedelijk Beheer worden betrokken. 

Ontwikkeling Prestaties in afgelopen 5 jaar. 
OPM.: Dit is een weinig effectieve vraag als die elk kwartaal moet worden beantwoord. Verzoek opnemen in het 
jaarverslag. 

In hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE is geregeld dat de Concessiehouder brongegevens met betrekking tot de uitvoering 
van de Geldende Dienstregeling tijdig aan de NDOV-loketten beschikbaar stelt. De landelijke gedachte is dat 
serviceproviders vervolgens deze informatie bij de NDOV-loketten kunnen opvragen. 

In hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE is geregeld dat de Concessiehouder brongegevens met betrekking tot de uitvoering 
van de Geldende Dienstregeling tijdig aan de NDOV-loketten beschikbaar stelt. Verder zijn wij voornemens om de 
publicatie van kwartaalrapportages op onze website te continueren. Deze rapportages bevatten veelal op lijnniveau 
informatie over de uitvoerinqskwaliteit en het qebrujk van het Openbaar Railvervoer. .. 
Deze KPI heeft betrekking op het reizigersoordeel ten aanzien van de netheid van Haltes. Dit kwaliteitsaspect maakt op dit 
moment nog geen deel uit van de OV-klantenbarometer. Voor de eerste twee jaar van de Concessie is deze norm op een 
7,0 gesteld waarna hij. anders dan in het ontwerp Programma van Eisen was opgenomen, iedere drie jaar met 0,1 punt 
wordt verhoogd. 
De rapportcijfers waar u op doelt hebben waarschijnlijk betrekking op de toegankelijkheid van het Openbaar Railvervoer. 
Omdat de toegankelijkheid in belangrijke mate wordt bepaald door de Railinfrastructuur en Railvoertuigen die aan de 
Concessiehouder beschikbaar worden gesteld, hebben wij in het Programma van Eisen geen KPI voor dit kwaliteitsaspect 
opgenomen. Wel bevat het Programma van Eisen een KPI die betrekking heeft op het aantal A-storingen op Haltes (ID-
21511 hetneen in de reael Stnrinnftn aan liften betreft 
De Concessiehouder geeft in zijn Onderhoudsplan Railinfrastructuur de activiteiten in het kader van het Regulier 
Onderhoud aan die hij noodzakelijk acht om aan alle relevante eisen in het Programma van Eisen te voldoen, waaronder 
relevante eisen op het gebied van duurzaamheid. Het gaat hierbij om een functionele eis waarbij wij het initiatief voor de 
exacte invulling van deze eis bij de Concessiehouder laten, net zoals bij andere functionele eisen het geval is. Dit past bij 
de ontwikkelruimte die wij de Concessiehouder willen geven. 

Het tramnet als cruciaal deel van bereikbaar Den Haag 
Het tramnet is een niet te onderschatten verworvenheid van de stad Den Haag. Het uitgebreide tramnet biedt Den Haag 
reeds 140 jaar een uitstekende ontsluiting en heeft een prominente plaats verworven in het beeld van de Hagenaar van zijn 
stad. Het imago van het tramnet wordt mede bepaald door het uiterlijk en de uitstraling van de voertuigen. Deze kwaliteit 
straalt af op de stad. Op beelden van Den Haag in de media is Den Haag vaak herkenbaar aan de tram. Naast de bekende 
mooie plekken en gebouwen, zorgt deze voor een zichtbaar onderscheid met andere steden. De HTM trams zijn een icoon 
voor de stad. Aandacht voor dit aspect zien wij graag opgenomen in de concessie 

Criteria niet-inzetbaarheid railvoertuig: bovenmatige vervuiling. 
VRAAG: Wat wordt bedoeld met bovenmatige vervuiling? Wanneer is hiervan sprake? Een nadere definitie ligt in de rede. 

Het minimaal te behalen rapportcijfer voor informatie bij verstoringen bedraagt een 6,5 voor Tram en Metro, hetgeen laag 
is. Naar ons oordeel zou aan het verstrekken van adequate reisinformatie bij verstoringen een groter belang moeten 
worden gehecht. Bij de verstrekking van reisinformatie in het algemeen voor Tram en Metro wordt uitgegaan van minimaal 
een 7,5. Wij verzoeken u de genoemde 6.5 naar boven bij te stellen. 

Met betrekking tot de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) inzake het reizigersoordeel van de totale OV-reis vragen wij 
ons af hoe de minimaal te behalen rapportcijfers, zoals die volgen uit de OV-Klantenbarometer, zijn bepaald. 

Met betrekking tot de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) inzake het reizigersoordeel van de totale OV-reis vragen wij 
ons af hoe de minimaal te behalen rapportcijfers, zoals die volgen uit de OV-Klantenbarometer, zijn bepaald. 

Het reizigersoordeel netheid Metro is bepaald op tenminste een 6,5 en de netheid Tram op een 7.0. Vanwaar dit verschil? 

Het reizigersoordeel netheid Metro is bepaald op tenminste een 6,5 en de netheid Tram op een 7.0. Vanwaar dit verschil? 

Een van de Kritische Prestatie Indicatoren is die voor Railvoertuigen (ID-1230): "De Concessiehouder draagt er zorg voor 
dat dagelijks van 90% van de Railvoertuigen die voorzien zijn van een smeerinstallatie en voor de Exploitatie worden 
ingezet, de smeerinstallatie adequaat functioneert." Dit is op zich een prima streven. Maar er moet ook oog zijn voor het 
doel dat hiermee beoogd wordt, zoals het voorkomen van booggeluid. Gewenst is te omschrijven wat gedaan wordt als er 
noo klachten ziin over booaaeluid als aan deze KPI wordt voldaan. 

De tekst van ID-2171 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 7,0 bedraagt' is gewijzigd 'in 
2017, 2019 en 2019 ten minste een 7,0 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 ten minste een 
7,1 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 7,2 bedraagt, en in 2026 ten minste 
een 7,3 bedraagt'. 

Op dit moment laten wij een nulmeting van de actuele technische staat van de Railinfrastructuur uitvoeren. Het beeld dat 
hieruit volgt dient als één van de uitgangspunten voor de verschillende plannen die de Concessiehouder ten behoeve van 
het Beheer en Onderhoud van de Railinfrastructuur dient op te stellen. Deze plannen kunnen voorstellen voor door u 
genoemde upgrade investeringen bevatten. Op basis van de goedgekeurde plannen stellen wij Subsidies voor Regulier 
Onderhoud en Vervangingsinvesteringen beschikbaar. Wij verwachten overigens dat de Concessiehouder vanwege zijn 
jarenlange ervaring zelf al een goed beeld zal hebben van de actuele technische staat van de Railinfrastructuur en derhalve 
ook zonder de informatie van de nulmeting in staat zal zijn om een goede bieding te doen, mede omdat de werkzaamheden 
in het kader van het Beheer en Onderhoud van de Railinfrastructuur voor rekening en risico van ons worden uitgevoerd. 

In 2016 wijzen wij HTM aan als beheerder van de Haltes in vier gemeenten en in de nieuwe Concessie zal dit een taak 
voor de Concessiehouder blijven. De overige gemeenten binnen het Concessiegebied hebben te kennen gegeven zelf 
verantwoordelijk te willen blijven voor het beheer van de Haltes in hun gemeenten. Voor eventuele wijzigingen in deze 
situatie zijn wij afhankelijk van de bereidheid van de betreffende gemeenten. 

Het Programma van Eisen wekt ten onrechte de suggestie dat de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder ten 
aanzien van het Verzorgend Onderhoud van Haltes alle Haltes betreft. Dit is niet het geval. Deze verantwoordelijkheid 
beperkt zich tot de Haltes aan de Railinfrastructuur voor Lightrail, de Halte Tramtunnel en de Halte Den Haag Centraal 
Naar aanleidinq van uw opmerkinq is ID-2183 hierop aanqepast. 
In het Programma van Eisen is opgenomen dat de Concessiehouder blijvend met gemeenten/wegbeheerders moet 
overleggen over de afstemming tussen de planning van activiteiten in het kader van het Beheer en Onderhoud van de 
Railinfrastructuur en de planning, van overige (weq)werkzaamheden (ID-1104). 
Doel van deze bepaling is om de Prestaties van de Concessiehouder in het afgelopen kwartaal in historisch perspectief te 
kunnen plaatsen. Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij de eis aangepast zodat duidelijk is dat het hier om de 
Prestaties op kwartaalbasis gaat. 
Wij erkennen het belang van de tram voor het concessiegebied Haaglanden. Het Programma van Eisen bevat daarom een 
groot aantal KPI's en eisen die de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en herkenbaarheid van het Tramnet moeten 
waarborgen. Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen 
daarbij het uitgangspunt. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de Aanschaf (aanleg) van 
nieuwe en Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen. Hierover worden aparte 
afspraken met de Concessiehouder gemaakt en wordt in geval van de Aanschaf van nieuwe Railvoertuigen een apart 
programma van eisen opgesteld (ID-0817). 

Deze eis heeft betrekking op het Verzorgend Onderhoud van de Railvoertuigen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
Concessiehouder. Paragraaf 13.08 bevat een aantal eisen waaraan de Concessiehouder in dat verband moet voldoen. Nog 
nagegaan wordt in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om op dit punt aansluiting te zoeken bij het beeldbestek voor 
(rail)voertuigen zoals dat in opdracht van het CROW is opgesteld. 
De norm van 6.5 zoals die voor de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen geldt, ligt enkele tienden boven de 
gemiddelde rapportcijfers van Reizigers voor dit kwaliteitsaspect in de afgelopen 4 jaar. Dit betekent dat de 
Concessiehouder de kwaliteit van de reisinformatie bij Verstoringen zal moeten verbeteren om aan deze norm te voldoen. 
Hij wordt daar ook toe geprikkeld door de bonus/malusregeling die in de Financiële Paragraaf is opgenomen. Mede naar 
aanleiding van uw opmerking hebben wij ervoor gekozen om daarbovenop de norm iedere driejaar met 0,1 punt te 

„MtóKXIfiUl. ^ .^ 
De normen voor KPI's die betrekking hebben op het reizigersoordeel zijn hoofdzakelijk bepaald op basis van de 
gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. 

De tekst van ID-2183 is gewijzigd in: 'De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het 
Verzorgend Onderhoud van de Haltes die onderdeel zijn van de Rail infrastructuur voor 
Lightrail. de Halte Tramtunnel en de Halte Den Haag Centraal.' 

In de tekst van ID-0728 is achter 'de ontwikkeling' 'op kwartaalbasis' toegevoegd. 

De tekst van ID-0272 en ID-1340 is als volgt gewijzigd: 'ten minste een 6,5 bedraagt' is 
gewijzigd 'in 2017, 2018 en 2019 ten minste een 6,5 bedraagt, in 2020, 2021 en 2022 
ten minste een 6,6 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 6,7 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 6.8 bedraagt'. 

De normen voor KPI's die betrekking hebben op het reizigersoordeel zijn hoofdzakelijk bepaald op basis van de 
gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. 

Dit verschil tussen beide normen is gebaseerd op de verschillen tussen Tram en Metro wat betreft de gemiddelde 
rapportcijfers voor dit kwaliteitsaspect. Het blijkt dat Reizigers een hoger rapportcijfer geven voor de netheid van de Trams 
dan voor de netheid van de Metro's. 
Dit verschil tussen beide normen is gebaseerd op de verschillen tussen Tram en Metro wat betreft de gemiddelde 
rapportcijfers voor dit kwaliteitsaspect. Het blijkt dat Reizigers een hoger rapportcijfer geven voor de netheid van de Trams 
dan voor de netheid van de Metro's. 
Wij nemen kennis van uw wens. Zoals in het Programma van Eisen is aangegeven maken wij op jaarlijks op basis van zijn 
plannen met de Concessiehouder afspraken over de activiteiten die in het kader van het Beheer en Onderhoud van de 
Raiiinfrastructuur en Railvoertuigen moeten worden uitgevoerd. In zijn plannen kan de Concessiehouder eventueel 
voorstellen voor (aanvullende) maatregelen opnemen om de door u genoemde klachten over booggeluid op te lossen. 
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Uiterlijk railvoertuigen: uniforme kleur- en naamstelling. 
OPM: de uniforme kleur- en naamstelling wordt normaliter door de concessieverlener bepaald. Volgens ID-0775 (blz. 86) 
vereist een wijziging van het uiterlijk van de railvoertuigen de goedkeuring van de concessieverlener. ID-0765 is overbodig 
en kan worden geschrapt! 

Wij willen graag van buiten kunnen zien waar plek is in de tram, daarom geen reclame op de ruiten op ooghoogte, dit geldt 
zowel voor de binnen- als buitenpassagier. Men moet altijd van binnen naar buiten kunnen kijken zonder hindernis. 

Er wordt te weinig over de R net eisen vermeld terwijl het railvervoer al veel R net lijnen heeft. De reiziger moet duidelijk 
een R net voertuig kunnen herkennen. 
Graag uniforme eisen. 

U heeft op zich gelijk dat het gelet op de bepaling dat de Concessiehouder het uiterlijk van de Railvoertuigen niet zonder 
onze goedkeuring mag wijzigen (ID-0775) de bepaling over het voeren van een uniforme kleur- en naamstelling in strikte 
zin overbodig maakt (ID-0765). Tegelijkertijd biedt laatstgenoemde bepaling duidelijkheid richting Reizigers wat zij op dit 
punt van ons en van de Concessiehouder mogen verwachten. Om die reden kiezen wij ervoor deze bepaling toch te 
h a n d h a ven. 
Het Programma van Eisen bevat reeds een bepaling die de Concessiehouder niet toestaat om Reclame op ruiten aan te 
brengen (ID-0770). 

Reclame op voertuigen. 
OPM: de Concessiehouder mag alleen reclame aan de binnen- en buitenkant van de railvoertuigen aanbrengen die niet 
voor de productformule R-net worden ingezet. De 40 + 20 Avenio railvoertuigen die vanaf 2015 instromen zijn uitgerust met 
de productformule R-net. De tweede tranche railvoertuigen waar nog over moet worden beslist worden mogelijk ook 
afgeleverd in de productformule R-net. Naargelang het aantal GTL voertuigen uitstroomt en de Avenio voertuigen en de 
tweede tranche instroomt nemen de mogelijkheden voor de Concessiehouder om inkomsten te genereren uit reclame in en 
op de railvoertuigen af. Indien de regio citadis voertuigen bij het eerste grote onderhoud ook worden aangepast aan de 
productformule R-net worden de inkomsten van de Concessiehouder uit reclameopbrengsten praktisch nihil. En dat in een 
concessie waarbij de opbrengstverantwoordelijkheid bij de Concessiehouder ligt en neveninkomsten uit bijv. reclame in en 
op de railvoertuigen welkom zijn. Het is dan ook niet meer mogelijk om reclame-uitingen van de concessieverlener (zie ID-
0777, blz. 86) op de railvoertuigen aan te brengen. Hier schiet de dominantie van de productformule R-net veel te ver door! 
Er mogen beperkingen worden gesteld aan reclame op de railvoertuigen, maar helemaal verbieden gaat veel te ver. 

Wij stellen voor om de uitkomsten van de inventarisatie van de knelpunten voor de invoering van brede trams te betrekken 
bij de punten over instroom van nieuwe railvoertuigen in de railconcessie (ID 0782, ID 2109, 1D 1239). 

Inschatting benodigde aantal Railvoertuigen in de tijd. 
OPM.: In hoeverre moet een Concessiehouder inzicht hebben in de toekomstige ontwikkeling van OV over een periode van 
10 jaar als de concessie zelf maar tien jaar duurt. Dit pleit ervoor, als deze eis blijft staan, om de concessie uit te breiden 
tot 15 jaar. De vraag blijft dan wel of de Concessiehouder de kennis in huis moet hebben om dit te kunnen duiden. Het lijkt 
meer in de verwachting te liggen dat dit soort informatie voortkomt uit de (toekomstige) Kadernota OV. 

Wij stellen voor om de uitkomsten van de inventarisatie van de knelpunten voor de invoering van brede trams te betrekken 
bij de punten over instroom van nieuwe railvoertuigen in de railconcessie (ID 0782, ID 2109, 1D 1239). 

De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan het adequater verhelpen van storingen aan de railinfrastructuur en 
de voertuigen. Het voorliggende PvE lijkt de genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is gaat de raad er 
vanuit dat het PvE wordt aangepast. 

Programma van eisen aanschaf railvoertuigen: Afstemmen op behoeften en wensen reizigers. 
OPM/ADVIES: dit programma van eisen dient de concessieverlener voor advies voor te leggen aan het ROCOV. 
Wij stellen voor om de uitkomsten van de inventarisatie van de knelpunten voor de invoering van brede trams te betrekken 
bij de punten over instroom van nieuwe railvoertuigen in de railconcessie (ID 0782, ID 2109, 1D 1239). 

Inhoud kwartaalrapportage railvoertuigen: prestaties in relatie tot KPI's. 
VRAAG: hoe moet "het zich verhouden" van de prestaties van de railvoertuigen tot de kritische prestatie indicatoren in het 
afgelopen kwartaal worden geïnterpreteerd? M.a.w. wat is het concrete verzoek van de concessieverlener aan de 
concessiehouder? 
Inhoud kwartaalrapportage railvoertuigen: ontwikkeling prestaties m de afgelopen vijfjaar. 
OPMA/RAAG: De concessieverlener vraagt in elke kwartaalrapportage railvoertuigen (voor zover beschikbaar) een 
historisch overzicht van de ontwikkeling van de prestaties van de railvoertuigen in relatie tot de kritische prestatie 
indicatoren in de afgelopen vijf jaar. Wat is het nut daarvan en heeft de concessieverlener nu wel duidelijk voor ogen welke 
(stuur)informatie zij nodig heeft als opdrachtgever zonder daarbij de Concessiehouder op te zadelen met overbodige 
activiteiten in het kader van de overhead? 
Het OPvE bevat bepalingen die rekening houden met het feit dat er een overdrachtsverplichting is voor strategische assets, 
indien in 2026 een andere Concessiehouder dan HTM zou aantreden. 
"Overige Strategische Assets: Transparant en overdraagbaar (ID-0848) De Concessiehouder richt het Beheer en 
Onderhoud, het Vervangingsonderhoud en de Waardetoevoeging van de Overige Strategische Assets op zodanige wijze in 
dat deze activiteiten transparant en eventueel overdraagbaar zijn naar een opvolgende Concessiehouder in de 
aansluitende concessieperiode." 
Zienswijze HTM: Er is geen enkele noodzaak strategische assets over te dragen aan het einde van de concessie, anders 
dan de railvoertuigen. De Wet Personenvervoer bepaalt hierover specifiek in artikel 35: "Een ieder die enig recht kan doen 
gelden op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen infrastructuur met uitzondering van hoofdspoorweginfrastructuur 
als bedoeld in de Spoorwegwet, waarover openbaar vervoer per trein plaatsvindt, is verplicht het gebruik daarvan door de 
Concessiehouder redelijkerwijs te gedogen voor zover dit voor de goede uitvoering van de concessie nodig is." Door deze 
gedoogplicht is (juridische eigendoms) overdracht niet noodzakelijk en wordt de overgang van een concessie onnodig 
gecompliceerd en de Concessiehouder ernstig benadeeld. Dit staat nog los van het feit dat de Concessiehouder sommige 
assets die hij in beheer heeft, niet in eigendom heeft en derhalve ook nooit zal kunnen overdragen. 

Interne regelgeving. 
OPM,: Het is niet duidelijk waar dit artikel voor dient. Wordt er gevraagd om interne regelgeving op te stellen of moet de 
Concessiehouder voldoen aan interne regelgeving die hij zelf heeft opgesteld? 

Het Programma van Eisen bevat een algemene bepaling dat de Concessiehouder desgevraagd Railvoertuigen in de kleur
en/of naamstelling van een bepaalde productformule moet uitvoeren (ID-0776). Hierbij wordt R-net met naam genoemd als 
mogelijke productformule. De eisen die voor R-net gelden zijn al in een apart document vastgelegd en wij achten het niet 
nodiq om deze eisen ook noq in het Programma van Eisen vast te leggen. 
In breder verband is afgesproken dat er geen reclame aangebracht mag worden op voertuigen die voor R-net worden 
ingezet en volgens deze productformule zijn uitgevoerd. Wij realiseren ons dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden van 
de Concessiehouder om inkomsten te genereren maar verwachten ook dat de verdere uitrol van R-net gepaard gaat met 
een toename van het aantal betalende Reizigers en dus extra Reizigersopbrengsten. Bij de bepaling van de Concesr-eprijs 
nemen we beide effecten mee. 

In geval van een besluit tot Aanschaf van nieuwe Trams zullen wij vanzelfsprekend rekening houden met de kennis en 
ervaring die eerder bij de instroom van nieuwe Railvoertuigen is opgedaan. Wij verwachten dat deze kennis en ervaring 
met name relevant is voor het opstellen van een programma van eisen (ID-0817) en voor de begeleiding van het bestel- en 
leverinqsproces (ID-0820), 
De Concessiehouder speelt een belangrijke rol bij het Beheer van de Strategische Assets; dit vanwege zijn kennis en 
kunde op het gebied van Openbaar Railvervoer. Eén van de activiteiten in dat kader is dat hij ons voedt met relevante 
informatie ten behoeve van besluitvorming over de eventuele aanschaf van nieuwe Railvoertuigen. Deze informatie omvat 
onder meer een beeld van de materieelbehoefte op lange termijn. Gelet op de lange doorlooptijd van een 
materieelbestelling hebben wij daarbij gekozen voor een periode van 10 jaar. Deze periode heeft dus geen relatie met de 
concessieduur. Omdat wij ook in de laatste jaren van de concessieperiode van de Concessiehouder nog steeds een 
prognose van de materieelbehoefte in de komende 10 jaar verwachten, is de periode van 10 jaar geen argument om de 
concessieduur te verlengen. 
In geval van een besluit tot Aanschaf van nieuwe Trams zullen wij vanzelfsprekend rekening houden met de kennis en 
ervaring die eerder bij de instroom van nieuwe Railvoertuigen is opgedaan. Wij verwachten dat deze kennis en ervaring 
met name relevant is voor het opstellen van een programma van eisen (ID-0817) en voor de begeleiding van het bestel- en 
leverinqsproces (ID-0820). 
Het Programma van Eisen bevat een aantal bepalingen ten aanzien van het verhelpen van Storingen aan Railinfrastructuur 
en Railvoertuigen. Zo is in het Programma van Eisen een aantal KPI's opgenomen die een grens stellen aan de hinder die 
Reizigers als gevolg van A-storingen mogen ondervinden. 
De normen van de KPI's zijn in aantallen Storingsdagen uitgedrukt, hetgeen de Concessiehouder moet stimuleren om 
Storingen zo snel mogelijk te verhelpen. De bijbehorende bonus/malusregeling die deel uitmaakt van de Financiële 
Paragraaf moet de Concessiehouder stimuleren om het aantal Storingen en daarmee het aantal Storingsdagen te 
beperken. 
In aanvulling hierop bevat het Programma van Eisen nog enkele bepalingen hoe de Concessiehouder in geval van 
Storingen aan Railvoertuigen moet handelen; dit omdat bij Railvoertuigen vaker sprake is van kleine (B- en C-)storingen. 

U mag er vanuit gaan dat u bij het opstellen van een programma van eisen voor de Aanschaf van nieuwe Railvoertuigen 
betrokken zult worden. 
In geval van een besluit tot Aanschaf van nieuwe Trams zullen wij vanzelfsprekend rekening houden met de kennis en 
ervaring die eerder bij de instroom van nieuwe Railvoertuigen is opgedaan. Wij verwachten dat deze kennis en ervaring 
met name relevant is voor het opstellen van een programma van eisen (ID-0817) en voor de begeleiding van het bestel- en 
leverinqsproces (ID-0820). 
De concrete eis aan de Concessiehouder is dat hij niet alleen de geleverde Prestaties rapporteert, maar deze Prestaties 
ook afzet tegen de normen zoals die voor de verschillende KPI's gelden. 

Doel van deze bepaling is om de Prestaties van de Concessiehouder in het afgelopen kwartaal in historisch perspectief te 
kunnen plaatsen. In feite gaat het hierbij om het toevoegen van de Prestaties in het afgelopen kwartaal aan een eerdere 
reeks, zodat hooguit de eerste keer wat extra werk zal opleveren. Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij de eis 
aangepast zodat duidelijk is dat het hier om de Prestaties op kwartaaibasis gaat. 

Mede naar aanleiding van uw opmerking hebben wij deze eis uit het Programma van Eisen vervangen door een algemene ID-0848 is verwijderd, 
bepaling in het Concessiebesluit die de medewerking van de Concessiehouder bij een eventuele overgang van het 
Openbaar Railvervoer na afloop van de Concessie regelt. 

In de tekst van ID-0831 is achter 'de ontwikkeling' 'op kwartaalbasis' toegevoegd. 

Bij de eisen op het gebied van interne regelgeving hebben wij de bestaande situatie als uitgangspunt genomen. In het 
Programma van Eisen leggen wij vast dat de Concessiehouder aan deze interne regelgeving moet voldoen (o.a. ID-0869) 
en dat hij wijzigingen in de interne regelgeving ter goedkeuring aan ons voor moet leggen (ID-1374). 

Veiligheid 15.03 Veiligheidsbeheersysteem en Veiligheidsplan: De veiligheidscoördinator Tramtunnel heeft hier ook een rol Een aantal eisen ten aanzien van het overleg van de Concessiehouder met gemeenten/wegbeheerders waarborgen dat de 
en moet hierbij worden betrokken. veiligheidscoördinator tramtunnel relevante informatie met de Concessiehouder kan delen en bespreken. Wij laten het aan 

het oordeel van de betrokken partijen over welke onderwerpen tijdens deze overleggen besproken (moeten) worden. 
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Afsluiten toegangsovereenkomsten tot de railinfrastructuur. 
OPM: bepaald is dat de Concessiehouder in zijn rol als beheerder toegangsovereenkomsten met alle vervoerders die van 
de railinfrastructuur gebruik wensen te maken, een toegangsovereenkomst afsluit, waaronder begrepen in zijn rol als 
vervoerder. 
VRAAG: moet de Concessiehouder nu met zichzelf een toegangsovereenkomst afsluiten, enerzijds als beheerder van deze 
toegangsovereenkomst en anderzijds als vervoerder? Waarom is het afsluiten van een toegangsovereenkomst met alle 
vervoerders neergelegd bij de Concessiehouder en niet bij de concessieverlener? De concessieverlener is immers de 
nndranhtoever van de concessie. , „, _» ™™_«, 
Calamiteitenbestrijdingsplan: instemming overheidshulpdiensten. 
OPM: bepaald is dat de Concessiehouder er zorg voor draagt dat de calamiteitenbestrijdingsplannen waar nodig de 
instemming hebben van betrokken overheidshulpdiensten (OHD's). OPM: een vervoerder rijdt met zijn railvoertuigen door 
de openbare en publieke ruimte van gemeenten. Een calamiteiten plan van de vervoerder heeft altijd de instemming nodig 
van de betrokken OHD's. Bovendien is de term "calamiteitenplan"meer gangbaar en bruikbaar dan de term 
"calamiteitenbestriidinasDlan". 
Meewerken aan onderzoek Toezichthouder. 
OPM.: de ;oezichthouder is volgens de definitielijst de IL&T. Om misverstanden te voorkomen dit ook zo benoemen. 

ID-1252. Meewerken aan (1) onderzoeken toezichthouder ID-0938; (2) independent safety asessor ID-0939 en (3) 
veiligheidsgerelateerde audits ID-0940. 
OPMA/RAAG: de Concessiehouder is verplicht om aan eerder genoemde onderzoeken e.d. zijn medewerking te verlenen 
en de kosten daarvan zelf te dragen. Gezien de opbrengstverantwoordelijkheid van de concesciehouder, is het reëel om de 
Concessiehouder voor deze kosten op te laten draaien, en is niet het risico aanwezig dat deze kosten worden 
doorgeschoven naar de reizigers, ook omdat gezien de productformule R-Net de Concessiehouder in toenemende mate 
minder inkomsten kan aenereren uit reclame in en OD de voertuiaen? 
ID-1252. Meewerken aan (1) onderzoeken toezichthouder ID-0938; (2) independent safety asessor ID-0939 en (3) 
veiligheidsgerelateerde audits ID-0940. 
OPMA/RAAG: de Concessiehouder is verplicht om aan eerder genoemde onderzoeken e.d. zijn medewerking te verlenen 
en de kosten daarvan zelf te dragen. Gezien de opbrengstverantwoordelijkheid van de concessiehouder, is het reëel om de 
Concessiehouder voor deze kosten op te laten draaien, en is niet het risico aanwezig dat deze kosten worden 
doorgeschoven naar de reizigers, ook omdat gezien de productformule R-Net de Concessiehouder in toenemende mate 
minder inkomsten kan aenereren uit reclame in en oo de voertuiaen? 
ID-1252. Meewerken aan (1) onderzoeken toezichthouder ID-0938; (2) independent safety asessor ID-0939 en (3) 
veiligheidsgerelateerde audits ID-0940. 
OPM/VRAAG: de Concessiehouder is verplicht om aan eerder genoemde onderzoeken e.d. zijn medewerking te verlenen 
en de kosten daarvan zelf te dragen. Gezien de opbrengstverantwoordelijkheid van de concessiehouder, is het reëel om de 
Concessiehouder voor deze kosten op te laten draaien, en is niet het risico aanwezig dat deze kosten worden 
doorgeschoven naar de reizigers, nok omdat gezien de productformule R-Net de Concessiehouder in toenemende mate 
minder inkomsten kan aenereren uit reclame in en oo de voertuiaen? 
Altijd zal de toegankelijk moeten voldoen aan de laatst gestelde nationale en internationale eisen. Dit geldt vooral voor de 
mens met een functionele beperking. 

Tramlijn 6 en RandstadRailhalte Leidschendam-Voorburg zijn slechter toegankelijk voor de doelgroep van minder validen. 
Graag willen wij de toegankelijkheid samen met u en de vervoerder verbeteren. Op tramlijn 6 moet nieuw materieel 
instromen, op de RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg denken wij aan een praktische oplossing, waarbij trams 
precies daar stoppen, waar minder validen de beste instap hebben. 

Wij vragen u nadrukkelijk in het PvE óók rekening te met doelgroepen die (zonder aanvullend vervoer) geen gebruik 
kunnen maken van rail. Bijvoorbeeld in de 'flexibiliteitsbepalingen' (zie onder 'Afstemming van het PvE op nog te 
ontwikkelen beleid'.) 

Haltes en voertuigen dienen zoveel mogelijk ook toegankelijk te zijn voor gehandicapten en rolstoelgebruikers. Zowel de 
haltes als de routes van en naar de haltes dienen geschikt te zijn voor mensen met een visuele beperking. 

Toegankelijkheid en aandacht doelgroepen 
De komst van de Avenio met lage vloer en met capaciteit voor rolstoelen betekent een volgende siap in het toegankelijk 
maken van het OV-systeem voor alle reizigers en specifiek voor reizigers met een beperking. Bij een beter toegankelijk OV-
systeem heeft immers iedereen baat. Indien HTM de regie krijgt over het haltebeheer dan streven wij ernaar dat de 
functionaliteiten op de haltes, zoals liften en roltrappen technisch en kwalitatief naar een hoger niveau worden getild en dat 
de toeaankeliikheid voor reiziaers met een beoerkina verder verbetert. 
Streven naar verbetering Toegankelijkheid Railvervoersysteem. 
OPM.: Streven is in deze context te zwak. Voorstel is om het woord 'streven' door 'zorgen' te vervangen. Tekst moet dan 
zijn 'zorgen voor een Toegankelijk Railvervoersysteem'. 

Kostenraming en effecten Toegankelijkheid. 
OPM.: Het vragen naar Reizigersopbrengsten suggereert dat dit een afwegingscriterium is. Dat is in tegenspraak tot het 
gestelde in ID-0957. 

U wijst ons vorig jaar gedane verzoek t.a.v. het verplicht stellen van het meenemen van scootmobielen in de metro en tram 
af, zonder dit te onderbouwen. Die afwijzing overtuigt ons vanzelfsprekend niet. De dichtheid van het OV-net is de 
afgelopen jaren afgenomen en niet iedereen is (meer) fysiek in staat om te fietsen naar de dichtstbijzijnde tram- of 
metrohalte (een aanname waarop de minimale afstanden tot een OV-halte zoals opgenomen in de vigerende Kadernota 
Openbaar Vervoer deels op zijn gebaseerd). Juist voor deze categorie reizigers, die ook nog eens groter zal worden in de 
komende jaren, is de garantie dat de scootmobiel mee mag in de tram en metro van essentieel belang. Wij verzoeken u 
deze verDlichtina daarom alsnoa OD te nemen in het PvE,. 

Op grond van de Wet lokaal spoor is het met ingang van 1 december 2015 verboden om met een spoorvoertuig over een 
lokale spoorweg te rijden zonder een met de beheerder gesloten toegangsovereenkomst. Dit betekent inderdaad dat de 
Concessiehouder over een Toegangsovereenkomst moet beschikken en staat los van onze keuze om hem als Beheerder 
in de zin van de Wis aan te wijzen. 

Hoewel uw opmerking op zich juist is, hebben wij deze bepaling toch opgenomen om misverstanden te voorkomen door de 
positie van de OHD's bij het opstellen van Calamiteitenplannen te bevestigen. Naar aanleiding van uw tweede opmerking 
hebben wij besloten om de term Calamiteitenbestrijdingsplan te wijzigen in Calamiteitenplan. Daarmee sluit de 
terminologie ook beter aan op de naamgeving van bestaande interne regelgeving van de Concessiehouder. 

In navolging van de Wet lokaal spoor hebben wij de algemeen term Toezichthouder voor de formulering gehanteerd. 
Reden is dat de Toezichthouder door ons wordt aangewezen. Op dit moment is dat ILT (en niet IL&T zoals nog in het 
ontwerp Programma van Eisen staat); het kan echter zijn dat wij op enig moment (moeten) besluiten een andere partij als 
Toezichthouder aan te wijzen. De huidiae formulering biedt deze flexibiliteit. 
Wij zien geen reden waarom de Concessiehouder in genoemde gevallen kosten voor het leveren van de geleverde 
informatie in rekening zou mogen brengen. Verwacht mag worden dat de aanleiding van de informatieverzoeken binnen de 
invloedssfeer van de Concessiehouder liggen. Daarbij verwachten wij dat bij goed presteren door de Concessiehouder het 
aantal verzoeken en de kosten per verzoek beperkt zullen zijn. De relatie tussen deze (extra) kosten en eventueel gederfde 
reclame-inkomsten ontgaat ons. 

Wij zien geen reden waarom de Concessiehouder in genoemde gevallen kosten voor het leveren van de geleverde 
informatie in rekening zou mogen brengen. Verwacht mag worden dat de aanleiding van de informatieverzoeken binnen de 
invloedssfeer van de Concessiehouder liggen. Daarbij verwachten wij dat bij goed presteren door de Concessiehouder het 
aantal verzoeken en de kosten per verzoek beperkt zullen zijn. De relatie tussen deze (extra) kosten en eventueel gederfde 
reclame-inkomsten ontgaat ons. 

Wij zien geen reden waarom de Concessiehouder in genoemde gevallen kosten voor het leveren van de geleverde 
informatie in rekening zou mogen brengen. Verwacht mag worden dat de aanleiding van de informatieverzoeken binnen de 
invloedssfeer van de Concessiehouder liggen. Daarbij verwachten wij dat bij goed presteren door de Concessiehouder het 
aantal verzoeken en de kosten per verzoek beperkt zullen zijn. De relatie tussen deze (extra) kosten en eventueel gederfde 
reclame-inkomsten ontgaat ons. 

In de definitielijst is in de definitie van de term 'Toezichthouder' 'IL&T' vervangen door 
'ILT'. 
In het onderwerp en de tekst van ID-0944 en in de tekst van ID-0946 is 'IL&T' vervangen 
door'ILT'. 

De Concessiehouder zal te allen tijde moeten voldoen aan geldende (inter-)nationale wetgeving die relevant is bij de 
uitvoering van het openbaar vervoer. Deze wettelijke bepalingen zijn niet in het Programma van Eisen opgenomen. Wel 
geldt daarbij, zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, dat de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het 
uitgangspunt voor de nieuwe Concessie vormen. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de 
Aanschaf (aanleg) van nieuwe en Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen die 
de toeaankeliikheid van het Railvervoersvsteem kunnen verbeteren, 
Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het uitgangspunt 
voor de nieuwe Concessie vormen. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de Aanschaf 
(aanleg) van nieuwe en Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen die de 
toegankelijkheid van het Railvervoersysteem kunnen verbeteren. Wel kan de Concessiehouder in het kader van zijn 
ontwikkelfunctie met financieel onderbouwde voorstellen komen om de toegankelijkheid van het Railvervoersysteem te 
verbeteren. Op basis van de business case zullen wij vervolgens een besluit nemen en bij een positief besluit hiervoor een 
aDarte subsidie beschikbaar stellen, 
De Concessie betreft het recht om het Openbaar Railvervoer in het Concessiegebied en aantal daarmee samenhangede 
activiteiten uit te mogen voeren. Voor andere vormen van (openbaar) vervoer geldt dat wij hiervoor aparte concessies 
verlenen dan wel aparte overeenkomsten afsluiten. De samenhang en afstemming tussen alle vormen van (openbaar) 
vervoer beschrijven wij in de noq vast te stellen Kadernota Openbaar Vervoer. 
Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het uitgangspunt 
voor de nieuwe Concessie. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de Aanschaf (aanleg) van 
nieuwe, en Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen die de toegankelijkheid 
van het Railvervoersysteem kunnen verbeteren. We merken daarbij nog op dat de mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden van de Concessiehouder zich tot de Halte zelf beperken; de route naar Halte toe valt veelal onder 
verantwoordelijkheid van de weabeheerder. 
In 2016 wijzen wij HTM aan als beheerder van de Haltes in vier gemeenten en in de nieuwe Concessie zal dit een taak 
voor de Concessiehouder blijven. De overige gemeenten binnen het Concessiegebied hebben te kennen gegeven zelf 
verantwoordelijk te willen blijven voor het beheer van de Haltes in hun gemeenten. Voor eventuele wijzigingen in deze 
situatie zijn wij afhankelijk van de bereidheid van de betreffende gemeenten. 

Omdat zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het uitgangspunt 
voor de nieuwe Concessie vormen, kunnen wij de Concessiehouder niet verplichten de toegankelijkheid van het 
Rail vervoersysteem blijvend te verbeteren. Wel kan de Concessiehouder in het kader van zijn ontwikkelfunctie met 
financieel onderbouwde voorstellen komen voor Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Railvoertuigen en om de 
toegankelijkheid van het Railvervoersysteem te verbeteren. Daarnaast kan hij in het kader van de plannen die hij 
(tweejaarlijks moet opstellen ook met voorstellen komen voor maatregelen die binnen zijn eigen invloedssfeer liggen. De 
formulerina 'streven naar' sluit hier beter oo aan. 
Wij zijn van mening dat ook in geval van maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren het vanuit het oogpunt van 
efficiëntie en effectiviteit belangrijk is steeds een afweging te maken tussen de kosten en verwachte opbrengsten van een 
maatregel. Dit wil niet zeggen dat alleen maatregelen in aanmerking komen waarvan de verwachte opbrengsten hoger zijn 
dan de kosten. Van een vermeende tegenspraak tussen beide eisen is in onze ogen dan ook geen sprake. 

Wij nemen uw advies alsnog over. Insteek van het Programma van Eisen is namelijk continuering van de huidige situatie te Het onderwerp van ID-0122 is gewijzigd in 'Meenemen Scootmobielen in Metro en 
waarborgen en uit de folder 'Reizen met een beperking' van de RET blijkt dat Scootmobielen ook nu al in metro en tram zijn Tram'. De tekst van ID-0122 is gewijzigd in 'De Concessiehouder staat Reizigers toe om 
toegestaan. in Metro en Tram een Scootmobiel mee te nemen.' 



Rocov Aanduiding plaatsen voor rolstoelen etc 
Haaglanden OPM.: Toevoegen voor mensen met een fysieke beperking. Een aantal plaatsen dicht bij de deuren dienen voorzien te zijn 

van symbolen waarmee de plaats bedoeld wordt voor mensen die moeilijk ter been zijn. 
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Haaglanden 
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17.01 Rocov Aansluiting toewijzingscriteria capaciteitsverdeling. 
Haaglanden VRAAG: hierin wordt gerealeerd aan het vigerende beleidskader. Welk beleidskader is van toepassing, kan dat niet  

concreet worden vermeld? _ 
In 17.02 komt de notie dat het tramverkeer (en in minder mate metroverkeer) plaatsvindt in interactie met overig 
wegverkeer onvoldoende terug. U vereist slechts het onderhouden van contact met de Centrale Verkeersleiding (CVL) met 
hulpdiensten en met verkeersleidingen van andere concessiehouders. Wij vragen u hier de eis toe te voegen dat de CVL 
ook op planmatige wijze contact onderhoudt met de Rotterdamse Verkeersregiekamer, Dit contact moet o.a. maar niet 
uitsluitend gericht zijn op wederzijds doorgeven van storingen, het opstellen van regelscenario's met speciale behandeling 
van het OV, het onderling waarschuwen van afwijkende omstandigheden, het delen van de verkeersverwachting en het 
verlenen van toeaana tot het Dlanninassvsteem LTC. , 
Beantwoorden noodoproepen Reizigers. 
VRAAG: Worden hiermee de oproepen bedoeld in de tramvoertuigen of daarbuiten? 
Verkeersmanagement 
HTM is groot voorstander van het meewerken aan regionale en landelijke initiatieven op het gebied van uniformering van 
verkeersmanagementsystemen. HTM zal inhoudelijk expertise ter beschikking stellen om mee te denken en te werken met 
deze ontwikkeling. Tevens is het van belang dat alle gemeenten in het vervoergebied kiezen voor één systeem voor 
verkeersmanagement dat het openbaar vervoer raakt. De verschillende systemen in verschillende gemeenten zorgen nu 
voor hogere kosten. Daarnaast kan hierdoor prioriteit bij 
verkeerslichten niet overal gegarandeerd worden. In relatie tot de overgang in de vergoedingssystematiek naar DIRK's 
(waardoor het rijtijdenrisico bij HTM komt te liggen) is dit voor HTM kostenverhogend. Alle verkeersmanagementsystemen 
zijn wat HTM betreft strategische assets die via een subsidie van MRDH moeten worden gefinancierd. 

Algemeen Gemeente Railvervoer is cruciaal voor duurzame mobiliteitsontwikkeling. Wij missen in de ontwerp PVE's het aspect duurzaamheid. 
Schiedam Voor een duurzame oplossing van de regionale mobiliteitsproblematiek is een grotere rol voor het railvervoer noodzakelijk. 

Teveel ademen de ontwerp PVE's een credo van "business as usual". Dit doet geen recht aan het grote belang van het 
railvervoer, zeker gezien de weer toenemende mobiliteit. Ook de uitdaging om het railvervoer betaalbaar te houden, vraagt 
om meer ambitie dan nu is aangegeven. Een grotere rol van het railvervoer in de regionale mobiliteit is ons inziens cruciaal 
en zal zich moeten vertalen in de PVE's. Intercitystation Schiedam Centrum, het tweede knooppunt van de Rotterdamse 
regio, heeft voor de hele metropoolregio een grote regionale betekenis. Het is een zeer belangrijk schakelpunt van de 
westelijke Rotterdamse regio (totaal een gebied van ca 500.000 mensen) met de Haagse regio en verder. Om deze 
regionale functie te versterken, pleitten wij al eerder voor een verhoging van de frequentie naar Spijkenisse, zodat ook op 
deze lijn een goede aansluiting op het landelijke spoornet ontstaat. Gegeven de regionale functie van station Schiedam 
Centrum is ook de bijbehorende functie van servicepunt noodzakelijk. 

18.01 Gemeente Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
Rotterdam ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 

sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• De diverse keren gebruikte frase 'spant zich blijvend in om' is onnodig wollig en te vrijblijvend. Wij stellen voor om dit te 
vervanaen door'is verolicht om'. 

18.01 Gemeente Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
Rotterdam ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 

sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen; 
• De diverse keren gebruikte frase 'spant zich blijvend in om' is onnodig wollig en te vrijblijvend. Wij stellen voor om dit te 
vervanaen door'is verolicht om'. 

18.01 Gemeente Omgevingscomponent 
Leidschendam- Onder 'Duurzaamheid (18.01) wordt gesteld dat de Concessiehouder zich inspant om geluids- en trillingenhinder te 
Voorburg minimaliseren. De overlast die bewoners van ons nu ondervinden wordt al serieus genomen door de HTM. De vervoerder 

heeft bewezen actief naar oplossingen te zoeken en die daadwerkelijk uit te voeren. Dit Programma van Eisen biedt 
voldoende basis om acties vanuit de vervoerder, nu de HTM, op een goede manier te faciliteren. Ditzelfde geldt voor hinder 
die ontstaat door trillinaen, 

18.01 Gemeente Eisen een Duurzaamheid: Geluids- en trillingshinder minimaliseren 
Capelle aan den In het ontwerp PvE is onder andere het volgende vastgelegd: 
IJssel "De Concessiehouder spant zich blijvend in om tijdens de uitvoering van het openbaar railvervoer en tijdens het ontwerp, 

de aanschaf en het beheer en onderhoud van strategische assets de geluids- en trillingshinder te minimaliseren, met dien 
verstande dat het trillingsniveau van passerende materieel, gemeten in de belendingen langs een baanvak, beneden de in 
DIN 4150 of diens opvolger(s) aangegeven grenswaarden moet blijven." 
Wij verzoeken u duidelijk te formuleren op welke wijze zal worden opgetreden tegen geluidshinder ten gevolge van 
railvoertuigen, maar ook als gevolg van werkzaamheden. Voorbeelden optreden: lagere rijsnelheden hanteren, werken in 

• a v o n d - of nachte l i j ke uren hui tRndienstst f i l l innpn en7nvnor ts . 
18.01 Gemeente Den Duurzaamheid 

Haag Railvervoer kan een bron zijn van hinder. Uiteraard zal de aanleg en exploitatie van railvervoer aan de wettelijke eisen 
moeten voldoen. De Wet milieubeheer stelt maximale geluidsnormen voor inrichtingen (bedrijven). Tramremises vallen 
bijvoorbeeld onder dit regime. Buiten inrichtingen zijn deze normen echter niet van toepassing en kan er dus ook niet op 
gecontroleerd of gehandhaafd 
worden. Zodra een tram buiten de grenzen van een inrichting (de remise) komt, gaat de tram deel uitmaken van het 
wegverkeer. Dan kan in beginsel de Wet geluidhinder van toepassing zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een 
bestaand tramtracé wordt verlegd, een nieuw tramtracé wordt aangelegd of wanneer er nieuwe woningen binnen de zone 
van een tramtracé moeten worden gebouwd. Als het gaat om een bestaande situatie is de normering in de Wet 
geluidhinder niet van toepassing en is er dus geen juridische titel om controlerend of handhavend op te treden. Voor 
booggeluid zijn er geen objectieve of objectiveerbare (wettelijke) criteria op grond waarvan de mate van overlast wordt 
beoordeeld. Booggeluid en dus een zekere mate van overlast is niet altijd te voorkomen in een stad met een dicht 
tramnetwerk. Dit neemt echter niet weg dat booggeluid, afhankelijk van de situatie, wel verminderd kan worden door 
bijvoorbeeld smering of slijpen van rails. In het OPVE is opgenomen dat de Concessiehouder zich blijvend inspant om 
"tijdens de uitvoering van het Openbaar Railvervoer en tijdens het ontwerp, de aanschaf en het beheer en onderhoud van 
strategische assets de geluids- en trillingshinder te minimaliseren". Dit is op zich een goed uitgangspunt, maar hieruit kan 
niet worden bepaald wanneer er sprake is van een minimalisatie. Wanneer is het maximale gedaan, als er geen klachten 
meer zijn of als er een bepaald budget is overschreden? Wij vragen u dit te specificeren, zodat duidelijk wordt wat de te 
verwachten inspanningen dienen te zijn en aan te geven wat de criteria zijn waarmee de Concessiehouder bepaalt of 
maatregelen effectief en haalbaar zijn en er dus sprake is van minimalisatie 

Zoals in de Toelichting is aangegeven vormen de bestaande Railvoertuigen het uitgangspunt voor de nieuwe Concessie. 
Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande 
Railvoertuigen die de toegankelijkheid van het Railvervoersysteem kunnen verbeteren. Wel kan de Concessiehouder in het 
kader van zijn ontwikkelfunctie met financieel onderbouwde voorstellen komen voor modificaties van de Railvoertuigen. Op 
basis van de business case zullen wij vervolgens een besluit nemen en bij een positief besluit hiervoor een aparte subsidie 

JuMCteKbaar stellen.,, 
Het gaat hierbij om een nog vast te stellen beleidskader. 

Een aantal eisen ten aanzien van het overleg van de Concessiehouder met gemeenten/wegbeheerders waarborgen dat de 
veiligheidscoördinator tramtunnel relevante informatie met de Concessiehouder kan delen en bespreken. Wij laten het aan 
het oordeel van de betrokken partijen over welke onderwerpen tijdens deze overleggen besproken (moeten) worden. 

Gedoeld wordt op noodoproepen van Reizigers die via speciale voorzieningen zoals een Intercom of alarmzuil bij de CVL 
binnenkomen. 
Zoals in de Toelichting is aangegeven vormen de bestaande Railvoertuigen het uitgangspunt voor de nieuwe Concessie. 
Dit geldt ook voor de verkeersmanagementsystemen waar de Railvoertuigen op dit moment mee zijn uitgerust. Het 
Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van deze systemen waaraan de Concessiehouder moet 
voldoen. Wel kan de Concessiehouder in het kader van zijn ontwikkelfunctie met financieel onderbouwde voorstellen 
komen voor aanpassing van deze systemen. Op basis van de business case zullen wij vervolgens een besluit nemen en bij 
een positief besluit hiervoor een aparte subsidie beschikbaar stellen. 
Verder is in het Programma van Eisen opgenomen dat de Concessiehouder blijvend met gemeenten in overleg treedt over 
de prioritering van Trams (ID-2223). Omdat het Programma van Eisen onderdeel is van de afspraken die wij met de 
Concessiehouder maken, bevat dit document geen eisen waar Derden, zoals wegbeheerders, zouden moeten voldoen. 

Hoofdstuk 18 van het Programma van Eisen is in zijn geheel aan het onderwerp duurzaamheid gewijd. Dit betreft de 
aspecten van duurzaamheid die direct binnen de invloedssfeer van de Concessiehouder liggen. Uit uw opmerking maken 
wij op dat u echter vooral doelt op een grotere rol van het Openbaar Railvervoer binnen het verkeer- en vervoersysteem. 
Hiervoor geldt dat wij, door de opbrengstverantwoordelijkheid bij hem neer te leggen, de Concessiehouder uitdagen, maar 
ook de ruimte bieden om meer betalende Reizigers te trekken (bijvoorbeeld door zijn aanbod naar Spijkenisse uit te 
breiden wanneer hij verwacht dat dit veel extra Reizigers zal trekken). De Financiële Paragraaf bevat ook een concrete 
groeidoelstelling: de vastgestelde Concessieprijs gaat uit van een jaarlijkse toename van de Vervoeropbrengsten met 4% 
per jaar. 
Opmerking; Het percentage van 4% is nog onderwerp van bestuurlijk overleg. 

In de Nota van Uitgangspunten hebben wij met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid aangegeven dat wij van de 
Concessiehouder verwachten dat hij bij de keuzes die hij maakt oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving. In lijn met 
dit uitgangspunt spreken wij in het hoofdstuk over een inspanningsverplichting voor de Concessiehouder om de 
duurzaamheid van het Railvervoersysteem blijvend te verbeteren zonder hieraan harde normen te koppelen. Bij nader 
inzien sluit de formulering zoals die we voor het onderwerp Toegankelijkheid hanteren, te weten 'streeft naar', beter aan bij 
deze inspanningsverplichting. De formulerling van de eisen is hierop aangepast. In aanvulling hierop merken wij nog op dat 
de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het 
Railvervoersvsteem verbetert. 
In de Nota van Uitgangspunten hebben wij met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid aangegeven dat wij van de 
Concessiehouder verwachten dat hij bij de keuzes die hij maakt oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving, In lijn met 
dit uitgangspunt spreken wij in het hoofdstuk over een inspanningsverplichting voor de Concessiehouder om de 
duurzaamheid van het Railvervoersysteem blijvend te verbeteren zonder hieraan harde normen te koppelen. Bij nader 
inzien sluit de formulering zoals die we voor het onderwerp Toegankelijkheid hanteren, te weten 'streeft naar', beter aan bij 
deze inspanningsverplichting. De formulerling van de eisen is hierop aangepast. In aanvulling hierop merken wij nog op dat 
de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het 
Railvervoersvsteem verbetert. 
Wij waarderen het feit dat u de wijze waarop de taken en verantwoordelijkheiden van de Concessiehouder ten aanzien van 
een vermindering van de geluids- en trillingshinder in het Programma van Eisen zijn beschreven, onderschrijft. 

In de tekst van ID-0996 is 'spant zich blijvend in' vervangen door 'streeft blijvend naar'. 

In de tekst van ID-0997 is 'spant zich blijvend in' vervangen door 'streeft blijvend naar'. 

Op het moment dat de geluids- of trillingshinder boven de (wettelijke) normen ligt, zullen wij met de Concessiehouder in 
overleg treden om passende maatregelen te treffen. Waaruit die maatregelen zullen bestaan en bij welke partij - wij, de 
Concessiehouder of een Derde - hiervoor de verantwoordelijkheid ligt, is maatwerk en zal per situatie verschillen. Het voert 
daarom te ver om op voorhand in de concessiedocumenten op te nemen waaruit de maatregelen zouden moeten bestaan. 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen daarbij het 
uitgangspunt. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de Aanschaf (aanleg) van nieuwe en 
Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen. Met de eis waaraan u refereert 
beogen wij dat de Concessiehouder steeds kijkt naar mogelijkheden om de geluids- en trillingshinder te verminderen. In het 
kader van zijn ontwikkelfunctie kan hij in dat kader met financieel onderbouwde voorstellen komen. In geval van 
goedkeuring van deze voorstellen worden hierover aparte afspraken met de Concessiehouder gemaakt. Omdat niet 
duidelijk is welke maatregelen de Concessiehouder in dat kader zal voorstellen en omdat de uitvoering van deze 
maatregelen vaak gecombineerd zal kunnen worden met andere activiteiten in het kader van het Onderhoud van de 
Strategische Assets is niet aan in harde criteria aan te geven wanneer de Concessiehouder een voldoende grote 
inspanning heeft geleverd. 
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Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• De diverse keren gebruikte frase 'spant zich blijvend in om' is onnodig wollig en te vrijblijvend. Wij stellen voor om dit te 
vervanaen door 'is vernlicht om'. 
Wij vragen u diverse aanscherpingen In de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• De diverse keren gebruikte frase 'spant zich blijvend tn om' is onnodig wollig en te vrijblijvend. Wij stellen voor om dit te 
vervanaen door 'is vernlicht om'. 
Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschiflende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• De diverse keren gebruikte frase 'spant zich blijvend in om' is onnodig wollig en te vrijblijvend. Wij stellen voor om dit te 
vervanaen dnor 'is vernlicht om' ,̂  
Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• De diverse keren gebruikte frase 'spant zich blijvend in om' is onnodig wollig en te vrijblijvend. Wij stellen voor om dit te 
vervanaen door 'is vernlicht om.'. 
Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder iigt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• De diverse keren gebruikte frase 'spant zich blijvend in om' is onnodig wollig en te vrijblijvend. Wij stellen voor om dit te 
vervanaen door 'is verolicht om'. 
Duurzaamheid 
Het OPvE schrijft 'groene stroom' voor in de nieuwe concessie. HTM is groot voorstander van duurzaamheid. Een 
duurzame samenleving is in ieders belang. Groene stroom is duurder dan reguliere stroom. Indien deze eis wordt 
gehandhaafd in het definitieve PvE betekent dit een verhoging van de kosten ten opzichte van het huidige kostenniveau van 
HTM. 
Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• Bij ID-1003 (duurzame energiebronnen in bedrijfsvoering) gebruikt u de fase 'streeft ernaar (,.) zoveel mogelijk'. In deze 
formulerino zit een duhbel voorhehnud. Wii stellen vnor dit te vervanaen door 'draaat zora voor zoveel moaeliik'. 
In het OPVE is aangeven dat de Concessiehouder er naar streeft voor zijn bedrijfsvoering zoveel mogelijk gebruik te 
maken van groene stroom, groen gas en industriële restwarmte. De Concessiehouder draagt er zorg voor dat alle 
Railvoertuigen op groene stroom rijden. Dit juichen wij toe en past binnen de klimaatdoelstelling van de gemeente Den 
Haag. Alleen een Garantie van Oorsprong is echter niet voldoende om te garanderen dat de stroom ook echt duurzaam is 
opgewekt. Wii vraaen u dit nader te preciseren, 
Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• De vereiste inhoud van het Duurzaamheidsplan vinden wij te vrijblijvend beschreven. Er wordt niet concreet beschreven 
wat er minimaal in moet staan. Graag zien wij dit toegevoegd worden. Te denken valt aan: hoeveel en op welke manier het 
energieverbruik wordt teruggedrongen en duurzaam wordt ingevuld en met hoeveel procent en op welke wijze de C02-
uitetont hii x/a^tnneH p.n r i i r ipnd matpr ipp l wnrr i t tpn inner i ronnpn 
Wij stellen er prijs op, waar dat mogelijk is, dat vrij liggende trambanen zo veel mogelijk worden vergroend. De gemeente 
heeft afspraken gemaakt met HTM over het strooien door de HTM op de hooggelegen perrons /haltes en de vrij liggende 
trambanen. Wij verzoek u dit op te nemen in het PVE. 

Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk. 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• Wij stellen voor om een eis over duurzaamheid bij aanschaf van nieuwe voertuigen toe te voegen. Deze zouden zoveel 
mnneliik uit duurzame materialen moeten bestaan 

In de Nota van Uitgangspunten hebben wij met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid aangegeven dat wij van de 
Concessiehouder verwachten dat hij bij de keuzes die hij maakt oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving. In lijn met 
dit uitgangspunt spreken wij in het hoofdstuk over een inspanningsverplichting voor de Concessiehouder om de 
duurzaamheid van het Railvervoersysteem blijvend te verbeteren zonder hieraan harde normen te koppelen. Bij nader 
inzien sluit de formulering zoals die we voor het onderwerp Toegankelijkheid hanteren, te weten 'streeft naar', beter aan bij 
deze inspanningsverplichting. De formulerling van de eisen is hierop aangepast. In aanvulling hierop merken wij nog op dat 
de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het 
Railvervnersvsteem verhetert. 
In de Nota van Uitgangspunten hebben wij met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid aangegeven dat wij van de 
Concessiehouder verwachten dat hij bij de keuzes die hij maakt oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving. In lijn met 
dit uitgangspunt spreken wij in het hoofdstuk over een inspanningsverplichting voor de Concessiehouder om de 
duurzaamheid van het Railvervoersysteem blijvend te verbeteren zonder hieraan harde normen te koppelen. Bij nader 
inzien sluit de formulering zoals die we voor het onderwerp Toegankelijkheid hanteren, te weten 'streeft naar', beter aan bij 
deze inspanningsverplichting. De formulerling van de eisen is hierop aangepast. In aanvulling hierop merken wij nog op dat 
de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het 
Railvervoersvsteem verbetert. 
In de Nota van Uitgangspunten hebben wij met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid aangegeven dat wij van de 
Concessiehouder verwachten dat hij bij de keuzes die hij maakt oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving. In lijn met 
dit uitgangspunt spreken wij in het hoofdstuk over een inspanningsverplichting voor de Concessiehouder om de 
duurzaamheid van het Railvervoersysteem blijvend te verbeteren zonder hieraan harde normen te koppelen. Bij nader 
inzien sluit de formulering zoals die we voor het onderwerp Toegankelijkheid hanteren, te weten 'streeft naar', beter aan bij 
deze inspanningsverplichting. De formulerling van de eisen is hierop aangepast. In aanvulling hierop merken wij nog op dat 
de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het 
Railvervoersvsteem verbetert. 
In de Nota van Uitgangspunten hebben wij met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid aangegeven dat wij van de 
Concessiehouder verwachten dat hij bij de keuzes die hij maakt oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving. In lijn met 
dit uitgangspunt spreken wij in het hoofdstuk over een inspanningsverplichting voor de Concessiehouder om de 
duurzaamheid van het Railvervoersysteem blijvend te verbeteren zonder hieraan harde normen te koppelen. Bij nader 
inzien sluit de formulering zoals die we voor het onderwerp Toegankelijkheid hanteren, te weten 'streeft naar', beter aan bij 
deze inspanningsverplichting. De formulerling van de eisen is hierop aangepast. In aanvulling hierop merken wij nog op dat 
de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het 
Railvervoersvsteem verbetert. 
In de Nota van Uitgangspunten hebben wij met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid aangegeven dat wij van de 
Concessiehouder verwachten dat hij bij de keuzes die hij maakt oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving. In lijn met 
dit uitgangspunt spreken wij in het hoofdstuk over een inspanningsverplichting voor de Concessiehouder om de 
duurzaamheid van het Railvervoersysteem blijvend te verbeteren zonder hieraan harde normen te koppelen. Bij nader 
inzien sluit de formulering zoals die we voor het onderwerp Toegankelijkheid hanteren, te weten 'streeft naar', beter aan bij 
deze inspanningsverplichting. De formulerling van de eisen is hierop aangepast. In aanvulling hierop merken wij nog op dat 
de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het 
Railvervoersvsteem verbetert. 
Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij denken dat het kostenverhogend effect van de eis dat Railvoertuigen op groene 
stroom moeten rijden verwaarloosbaar is gelet op alle ontwikkelingen op dit gebied. 

In de tekst van ID-0998 is 'spant zich blijvend in' vervangen door 'streeft blijvend naar'. 

Wij begrijpen wat u bedoelt als u over een dubbel voorbehoud spreekt. Wij hebben daarom 'zoveel mogelijk' uit de tekst 
van deze eis verwijderd. In aanvulling hierop merken wij nog op dat de Concessiehouder in zijn Bieding wordt uitgenodigd 
om met voorstellen te komen waardoor de duurzaamheid van het Railvervoersysteem verbetert. 

In de tekst van ID-0999 is 'spant zich blijvend in' vervangen door 'streeft blijvend naar'. 

In de tekst van ID-1000 is 'spant zich blijvend in' vervangen door 'streeft blijvend naar'. 

In de tekst van ID-1001 is 'spant zich blijvend in' vervangen door 'streeft blijvend naar'. 

In de tekst van ID-1002 is 'spant zich blijvend in' vervangen door 'streeft blijvend naar'. 

Uit de tekst van ID-1003 is 'zoveel mogelijk' verwijderd. 

Wij gaan van de volgende definitie van groene stroom uit: 
- De energiebron raakt niet uitgeput. 
- De energie is schoon en betrouwbaar. 
- Bij de winning en omzetting is er nauwelijks sprake van schadelijke effecten voor het klimaat. 

Wij eisen dat de Concessiehouder in zijn Duurzaamheidsplan zijn doelstelling(en) op het gebied van duurzaamheid 
opneemt (ID-1012) en daarbij aangeeft welke maatregelen hij zal treffen om zijn doelstelling(en) te realiseren (ID-1013). 
Wat niet uit het Programma van Eisen blijkt is de relatie tussen de doelstelling(en) en maatregelen en de verschillende 
aspecten van een duurzame uitvoering van de Concessie die in dit hoofdstuk zijn opgenomen. Wij hebben deze relatie 
alsnog in de digitale versie van het Programma van Eisen aangegeven. 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het uitgangspunt 
voor de nieuwe Concessie. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van aanpassingen van de 
Railinfrastructuur. Wel kan de Concessiehouder in het kader van de ontwikkelfunctie met (financieel) onderbouwde 
voorstellen komen voor aanpassingen aan de Railinfrastructuur. Indien we deze voorstellen honoreren, maken we hierover 
aparte (financiële) afspraken met de Concessiehouder. 
Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het uitgangspunt 
voor de nieuwe Concessie. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de Aanschaf van nieuwe 
Railvoertuigen. Hierover worden aparte afspraken met de Concessiehouder gemaakt en wordt een apart programma van 
eisen opgesteld (ID-0817). 

Er zijn twee raakvlakken aangemaakt waarmee (ID-1012) en (ID-1013) gerelateerd 
worden met de ID-0996 t/m ID-1005. 



18.01 Gemeente 
Rotterdam 

Gemeente 
Schiedam 

Financiële 
Paragraaf 

Gemeente Den 
Haag 

Rocov 
Haaglanden 

19.03 

HTM 

19.04 

19.04 

19.04 

20.01 

20.01 

Rocov 
Haaglanden 
Gemeente 
Capelle aan den 
IJssel 

Connexxion 

Gemeente Den 
Haag 

Gemeente 
Rotterdam 

20.01 Gemeente 
Schiedam 

Wij vragen u diverse aanscherpingen in de tekst op te nemen. U heeft soortgelijke suggesties in onze vorige jaar 
ingediende zienswijze afgewezen, maar wij vinden uw argumentatie niet overtuigend. Uw argumentatie zou opgaan als er 
sprake zou zijn van een aanbesteding waarbij de verschillende bieders t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden. Bij een 
inbesteding is dit niet het geval. Een strakkere sturing vanuit de Concessiehouder ligt dan wenselijk, 
Het gaat bij duurzaamheid immers om een publiek en niet om een commercieel belang. Wij vragen u om de volgende 
aanscherpingen: 
• Social Return on Investment (SROI) is ondanks ons verzoek in de zienswijze van vorig jaar niet opgenomen met als 
argumentatie dat er vooralsnog geen eenduidige operationalisering van het begrip SROI voorhanden is. Ons verzoek is 
Social Return wel op te nemen in deze aanbesteding. De regionalisering van Social Return in de regio is in een 
vergevorderd stadium en is in de uitvoering ondergebracht bij het Werkgeverservicepunt Rijnmond. Aangezien deze 
concessie de regio Rijnmond betreft, is de praktische uitvoering van Social Return binnen deze concessie naadloos aan te 
sluiten op de huidige Social Return beleid van de regio Rijnmond. Daarnaast is het opnemen van Social Return in lijn met 
de ambitie die u heeft uitgesproken om hierin met gemeenten uit de metropoolregio samen te gaan optrekken. Hier is zelfs 
o a n i K o r l r n r n o n wn/->r n n n o T o l .w™™™™™™*™ 

Sturende overheid 
Eerder hebben wij er op gewezen dat als het gaat om het inzetten van de middelen voor openbaar vervoer een exploitant 
een andere afweging kan maken dan een overheid. Dit geldt feitelijk alles wat nog als nieuw beleid ontwikkeld wordt, in 
casu de uitwerking van de Strategische Bereikbaarheids Agenda en de nog te maken kadernota OV. Dit andere 
afwegingskader voor de exploitant is een groot risico van de huidige PVE's en dient om die reden aangepast te worden. Er 
is maximale flexibiliteit gewenst voor het invullen van -nieuw- beleid van MRDH of voor afspraken met gemeenten. 
Daarnaast is van belang ook (scherpe) prijsafspraken te maken over de kosten van meerwerk en de prijzen die daarbij 
gehanteerd worden. Daarbij lijkt het ook noodzakelijk dat de Concessiehouder voorstellen kan doen voor een combinatie 
van meerwerk en minderwerk, zodat ook binnen het beschikbaar budget bijgestuurd kan worden. We verzoeken deze eis 
m.b.t. meer of minderwerk op te nemen in het PVE, met een verwijzing naar nog vast te stellen tarieven voor meer- en 
minHoriA/prk 
Eén van de leerpunten ten opzichte van de huidige concessie en alle afspraken die daarmee samenhangen is het belang 
van duidelijke procedures over meer- en minderwerk. Een ander punt is tijdige afrekening van de jaarlijkse beschikkingen. 
In het geheel van checks en balances is van belang dat daartoe goede prikkels zijn ingebouwd voor zowel 
Concessiehouder als —gever. In het overzicht van procedures aan het eind van het OPVE ontbreken deze zaken nog. Het 
is onze zienswijze dat hier goede en duidelijke procedures over komen, die voldoen aan de criteria van SMART. 

Transparantie en voorspelbaarheid. 
OPM.: Het zou de concessieverlener sieren om in dit artikel ook op te nemen welke inspanningen zij pleegt om tot die 
transparantie te komen. 

Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract vorm te geven, 
voornamelijk inputgericht. MRDH schrijft een Beheerkalender voor van minimaal 40 rapportages en/of plannen die jaarlijks 
of meer jaarlijks moeten worden aangeleverd en goedgekeurd door MRDH. Onze visie is dat deze Beheerkalender zeer 
input gericht werkt, teveel papierwerk oplevert en voor een groot aantal plannen de directe relatie met de kerndoelen en de 
strategische doelstellingen niet te maken is. Voor HTM zal dit ook hoge extra personeelskosten betekenen, wat niet past in 
het gedeelde streven naar zo laag mogelijke subsidie. Functioneel: alleen meer jaarlijkse plannen dienen voorgelegd te 
worden ter goedkeuring. Jaarplannen dienen alleen ter informatie, o.a. om de voortgang van de meer jaarlijkse plannen te 
monitoren. 

Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract vorm te geven, 
voornamelijk inputgericht. MRDH schrijft voor: 'in geval de Concessieverlener meedeelt dat de ontwerpversie van een plan, 

Wij nemen uw verzoek niet over. Wij beschouwen Social Return on Investment als onderdeel van het principe 
'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'. De huidige formulering in het PvE biedt ons de mogelijkheid om naar 
aanleiding van voorstellen van de werkgroep tijdens de komende concessieperiode nadere afspraken met de 
Concessiehouder te maken ten aanzien van de Social Return on Investment. De feitelijke implementatie van deze 
afspraken is onderdeel van het inkoopbeleid en daarmee onderdeel van de Bedrijfsvoering en valt daarmee onder de 
verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. 

U heeft gelijk als u stelt dat onze belangen en die van de Concessiehouder in bepaalde situaties in eikaars verlengde 
liggen, maar in andere situaties strijdig kunnen zijn. Dit laatste is de reden waarom wij beleidskaders aan de 
Concessiehouder meegeven en een Programma van Eisen opstellen. Idealiter hadden wij eerst een beleidskader zoals de 
Kadernota Openbaar Vervoer vastgesteld om vervolgens op basis hiervan een Programma van Eisen op te stellen, maar 
door de vorming van de Vervoersautoriteit MRDH in combinatie met de einddatum van de huidige concessie was dat in de 
tijd niet realiseerbaar. Om te voorkomen dat de Concessiehouder hierdoor extra risico's loopt, zien wij de vaststelling van 
de beleidskaders als een majeure ontwikkeling die buiten de invloedssfeer van de Concessiehouder ligt. Indien van 
toepassing zullen wij met de Concessiehouder in overleg treden over de financiële consequenties van de nieuwe 
beleidskaders. 
De afspraken met betrekking tot Meer- en Minderwerk worden vastgelegd in de Financiële Paragraaf. Deze afspraken 
hptrpf fpn nnrtor mpp r H P taripwon waar tonon hot Moor . on MinrlonA/ork v/orrpkpnrl wnrr l t 
De afspraken met betrekking tot Meer- en Minderwerk worden vastgelegd in de Financiële Paragraaf. Deze afspraken 
betreffen onder meer de tarieven waartegen het Meer- en Minderwerk verrekend wordt. Daarnaast bevat de Financiële 
Paragraaf afspraken over de bevoorschotting en vaststelling van de verschillende Concessieprijzen en Subsidies. Deze 
afspraken zijn er op gericht om voor de start van het volgende kalenderjaar alle beschikkingen bestuurlijk te laten 
vaststellen. Voorwaarde hierbij is wel dat de plannen van de Concessiehouder op basis waarvan deze beschikkingen 
moeten worden verstrekt tiidia ziin ingediend en aan alle van toeoassina ziinde criteria voldoen. 
Een Programma van Eisen bevat per definitie de eisen die een concessieverlener aan een Concessiehouder stelt. 
Daarmee is het Programma van Eisen niet het document om toezeggingen van ons aan de Concessiehouder vast te 
leggen. Dit neemt niet weg dat de Concessiehouder van ons mag verwachten dat wij hem tijdig van alle relevante 
informatie zullen voorzien. 
Wij geven de Concessiehouder de ruimte om, binnen door ons gestelde kaders, zijn aanbod en activiteiten naar eigen 
inzicht in te vullen. Tegelijkertijd is één van de strategische doelstellingen die wij met de Concessie nastreven om onze rol 
als opdrachtgever beter in te vullen. Hiervoor is het nodig dat wij zowel vooraf als achteraf kunnen verantwoorden of de 
Concessiehouder op een goede manier met de geboden ruimte is omgegaan. De omvang en diversiteit van activiteiten die 
onder de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 vallen, verklaren de hoeveelheid informatie die de Concessiehouder 
daarvoor moet opleveren. Het is overigens niet zo dat wij voorschrijven hoe de Concessiehouder deze informatie opstelt (= 
mputgestuurd), maar dat deze informatie wordt opgeleverd (= outputgestuurd). Ook gaat het in veel gevallen om informatie 
die wij in het kader van de huidige concessie ook al ontvangen. 

Zoals in de definitielijst is opgenomen bestaat de Toetsing uit een beoordeling door ons of aan de eisen wordt voldaan. In 
eval van goedkeuring beoordelen wij tevens of sprake is van voldoende aansluiting bij onze doelstellingen en 

voorstel, proces of procedure niet voor goedkeuring in aanmerking komt dan wel niet aan de toetsingscriteria voldoet, geeft beleidsuitgangspunten. Wij kunnen dus niet 'zomaar' een aanwijzing geven en zullen deze aanwijzing ook moeten 
de Concessieverlener een aanwijzing wat betreft de onderdelen waarop de ontwerpversie naar het oordeel van de 
Concessieverlener tenminste aangepast moet worden om het desbetreffende plan, voorstel, proces of procedure goed te 
kunnen keuren dan wel om de toetsing aan de hand van de toetsingscriteria met goed gevolg te kunnen doorstaan'. HTM is van de directie 
van mening dat dit sterk input gericht is en niet strookt met de volledige opbrengstverantwoordelijkheid en statutaire 
verantwoordelijkheid van de directie van HTM. Functioneel: loslaten van mogelijkheid tot aanwijzing. 

motiveren, zoals in de procedure 'Goedkeuring/Toetsing plannen/voorstellen' is opgenomen. Wij nemen kennis van uw 
opmerking dat de mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing niet zou stroken met de statutaire verantwoordelijkheid 

Inzet Mystery guest. 
OPM.: Dit is een waardevol instrument en we pleiten ervoor dat MRDH dit frequent gebruikt. 
Controle/toetsing 
In het onderhavige document worden tal van eisen gesteld, die redelijk eenvoudig zijn te controleren aan de hand van 
tevredenheid- en prestatiecijfers. Dit geldt echter niet voor alle eisen. Wellicht is het mogelijk om ook deze eisen te (laten) 
controleren dooreen los van de vervoerder, onpartijdige, organisatie. 
Een goede controle/toetsing is onzes inziens noodzakelijk voor het juist uitvoeren van de bonus-/malus regels. 

Controle/audits/benchmarks (pagina 113/118 [Haaglanden resp. Rotterdam]) is vrij vaag omschreven, hetgeen in de 
concessie tot multi-interpretatie kan leiden en daarmee tot onduidelijkheid en/of onenigheid. 

Overleg met gemeenten (ID-1100): Het overleg met de gemeente dat is opgenomen heeft een vrijblijvend karakter. Het is 
gewenst een omschrijving op te nemen voor "Blijvend in overleg treden" en een sanctie op te nemen, voor liet geval 
hieraan onvoldoende wordt voldaan. Bij de start van de concessie dient overeenstemming te zijn bereikt over het 
overlegmodel, waarin doelen, actoren en opschalinq helder ziin gemaakt 
V.w.b. de noodzakelijke afstemming tussen wegbeheerder en de Concessiehouder t.a.v. beheer en onderhoud van 
railinfrastructuur vinden wij dat de eis aan de Concessiehouder om 'blijvend in overleg treden' met de wegbeheerder te 
vrijblijvend is geformuleerd. Uit deze formulering spreekt niet de urgentie die de burgers van onze metropoolregio mogen 
verwachten als het gaat om het zoveel mogelijk beperken van hinder door werkzaamheden en het aangrijpen van kansen 
om werk met werk te maken. Dit is bij uitstek een publiek belang. 
Regie vanuit de concessieverlener, als publieke partij, is dan ook gewenst Wij vragen u daarom de bepaling aan te 
scherpen door op te nemen dat er vroegtijdig en minimaal drie jaar van te voren in gevallen waarin sprake is van 
voorzienbare werkzaamheden in overleg met de wegbeheerder te treden. De periode van drie jaar is gebaseerd op de 
gemiddeld benodigde termijnen: één jaar voor afstemming, één jaar voor een inrichtingsplanprocedure en één jaar voor 
voorbereiding uitvoering. 

Wij waarderen uw positieve oordeel ten aanzien van de inzet van mystery guests. Wij zullen dit instrument inzetten 
wanneer wij denken dat dit toegevoegde waarde heeft voor het concessiebeheer. 
Het Programma van Eisen bevat inderdaad een groot aantal eisen die niet standaard getoetst zullen worden en dat is ook Het onderwerp van ID-1083 is aangepast en luidt als volgt: 'Controle uitvoering 
niet onze bedoeling. Deze eisen geven aan wat wij van de Concessiehouder verwachten en bieden ons de mogelijkheid om Concessie en juistheid gegevens', 
bij te sturen op het moment dat blijkt dat de Concessiehouder bepaalde eisen niet (volledig) naleeft. In aanvulling hierop 
bevat het Programma van Eisen een eis die ons de mogelijkheid biedt om de uitvoering van de Concessie (door Derden) te 
(laten) monitoren (ID-1083). Wij hebben wel geconstateerd dat dit niet blijkt uit het onderwerp van de eis en daarom het 
OnB-OTflir" "•noêDMt. 
Wij zijn van mening dat deze paragraaf concrete eisen bevat als het gaat om wat wij in het kader van de controles, Audits 
en Benchmarks verwachten. Voor de controle van geleverde gegevens geldt verder dat in de Financiële Paragraaf een 
boetebepaling is opgenomen die in werking treedt op het moment dat blijkt dat de Concessiehouder onjuiste gegevens 
heeft aangeleverd. 
Wij nemen kennis van uw wens. Wij verwachten dat zowel de Concessiehouder als gemeenten belang bij het in het 
Programma van Eisen genoemde overleg hebben, zodat de noodzaak ontbreekt om aan deze eis een specifieke 
boetebepaling te koppelen. Wel bevat de Financiële Paragraaf een algemene bepaling die ons de mogelijkheid biedt een 
Boete op te legqen wanneer de Concessiehouder niet aan een bepaalde eis voldoet. 
Wij herhalen ons eerdere standpunt dat wij vinden dat wij met de bepaling zoals opgenomen in het ontwerp-PvE een goede 
afstemming van werkzaamheden van wegbeheerders en de Concessiehouder al in voldoende mate borgen. Wij gaan er 
vanuit dat beide partijen dit belang ook onderkennen en daarom gezamenlijk tot afspraken zullen komen ten aanzien van 
de te volgen procedures en de daaraan gekoppelde termijnen, zowel wat betreft voorzienbare werkzaamheden als wat 
betreft onvoorziene werkzaamheden. Wij wijzen in dat kader ook nog op de verplichting voor de Concessiehouder om 
jaarlijks een Meerjaren Investeringsplan Railinfrastructuur met een tijdshorizon van 25 jaar op te stellen dat onder meer 
voorstellen voor Vervangingsprojecten bevat Daarmee kan dit plan een goede basis voor de afstemming met gemeenten 
zijn. 

Betaalbaar houden openbaar vervoer 
Het betaalbaar houden van het openbaar vervoer betreft zowel de inkomsten (meer reizigers) als de uitgaven (beheer en 
exploitatie). In onze eerdere reactie van 2014 hebben we bepleit dat voor de tram een ontwikkelpad wordt afgesproken om 
de gemiddelde snelheid te verhogen naar 22 km/u (nu 18 km/u). Dit is goed voor een kwart meer reizigers en goed voor 
een kwart lagere exploitatiekosten. Hiervoor is het niet nodig de maximale snelheid te verhogen, maar dienen alle 
inspanningen gericht te worden op een vrije doorstroming, prioriteit bij verkeerslichten en het vlot kunnen in- en uitstappen 
(en -checken). U stelde destijds dat de wegbeheerders daartoe niet bereid zouden zijn. Juist de samenwerking binnen de 
Metropool regio is hét samenwerkingsverband om wel tot deze afspraken te komen. 

Zoals wij in onze eerdere reactie hebben aangegeven delen wij uw idee dat versnellen van het netwerk goed is voor de 
positie van de Tram. Wij hebben daarbij aangegeven dat het vooral de wegbeheerders en in veel mindere mate de 
Concessiehouder zijn die maatregelen kunnen treffen om de snelheid te verhogen. Hiermee suggereren we niet dat 
wegbeheerders hiertoe niet bereid zouden zijn, maar dat het Programma van Eisen niet het geëigende document is om 
hierover afspraken met wegebeheerders te maken, omdat het Programma van Eisen alleen de eisen aan de 
Concessiehouder bevat Overigens merken wij op dat de Concessiehouder met de keuze voor Dienstregelingkilometers in 
plaats van Dienstregelinguren als verrekeneenheid een financieel belang heeft om de snelheid van de Tram te verhogen. In 
het kader van zijn ontwikkelfunctie kan hij daarbij met financieel onderbouwde voorstellen komen voor aanpassingen aan 
de Railinfrastructuur om de snelheid van de Tram te verhogen. Op basis van de business case zullen wij vervolgens een 
besluit nemen en bij een positief besluit hiervoor een aparte subsidie beschikbaar stellen. 
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Dagelijkse dienstregeling en omrijden tijdens werkzaamheden 
Paragraaf 20.01 gaat in op overleg met gemeenten, onder andere over geplande werkzaamheden en evenementen die 

Insteek van het Programma van Eisen is dat het Openbaar Railvervoer ook bij stremmingen als gevolg van 
werkzaamheden of evenementen zoveel mogelijk in stand blijft. Het Programma van Eisen biedt de Concessiehouder 

gevolgen hebben voor het openbaar vervoer. Onze gemeente zal zich inderdaad in alle gevallen inspannen om de overlast daarom de ruimte om zijn aanbod snel aan te kunnen passen aan de gewijzigde omstandigheden (ID-0112). En wanneer 
tot een minimum te beperken (duur werkzaamheden, communicatie). Alleen in uitzonderlijke omstandigheden vallen de 
kosten niet onder het normale bedrijfsrisico van de vervoerder en moet de gemeente overgaan tot het verlenen van 
nadeelcompensatie. Het is van belang om hierover nadere afspraken te maken, zodat dit kan worden meegenomen bij de 
uitwerking van het bestek. 

Evenementen dragen bij aan de quality of life van de stad. Het zorgt er voor dat mensen graag in de stad wonen en 
verblijven. Er zijn vele kleine evenementen in de stad en ook een aantal grote publiekstrekkers. Een goede OV ontsluiting 
bij evenementen draagt bij aan het succes van een evenement en zorgt er voor dat mensen het evenement beter 
waarderen. Voor kleine evenementen la het reguliere OV netwerk vaak voldoende, maar bij grote evenementen moet extra 
vervoer worden ingezet. Te meer omdat bezoekers, om veiligheidsredenen, een evenement en de omgeving na afloop snel 
moeten kunnen verlaten. Gewenst is dat de Concessiehouder deelneemt aan het dienstenoverleg (voorheen OOV), zodat 
deze kan inspelen op voorspelbare extra vervoervraag. Om Den Haag aantrekkelijk te laten zijn voor organisatoren van 
een evenement is het gewenst dat de kosten van extra vervoer door de reizigers worden gedekt en niet worden verhaald op 
He nrnani<;atnr 
Bij de bespreking van de jaarlijkse vervoerplannen zien wij niet alleen een rol weggelegd voor het algemeen bestuur van 
de MRDH of de colleges, maar ook voor de gemeenteraden. Alle stukken zouden dan ook gelijktijdig aan de colleges en de 
raden toegestuurd moeten worden. Indien dit goed gepland wordt, kan ook van de raden verwacht worden, dat ze tijdig 
ruimte maken voor bespreking. 

In het project Netwerk RandstadRail wordt in samenwerking met u en HTM de railinfrastructuur aangepast aan nieuw 
trammaterieel. Hierbij speelt een belangrijke rol welk voertuig wordt gekozen als vervanging van bestaand materieel. 

een afwijking van de Geldende Dienstregeling Reizigers ernstig schaadt, zal de Concessiehouder Vervangend Vervoer in 
moeten zetten (ID-0113). Hieraan hebben we de bepaling toegevoegd dat de Concessiehouder 1% van het minimum 
aantal te leveren Dienstregelingkilometers mag reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen van de Geldende 
Dienstregeling als gevolg van buitendienststellingen van Railinfrastructuur en/of Evenementen. 

In het Programma van Eisen is geregeld dat de Concessiehouder bij Evenementen die hij ten minste 24 uur van tevoren 
had kunnen voorzien in de extra vraag van Reizigers voorziet (ID-0123). De Concessiehouder heeft ook de plicht om zich in 
ieder geval op de hoogte te stellen van Grootschalige Evenementen (ID-0124). Het door u genoemde dienstenoverleg kan 
voor de Concessiehouder een efficiënte manier zijn om de benodigde informatie te verkrijgen. Ten slotte hebben wij mede 
naar aanleiding van uw opmerking aan het Programma van Eisen een bepaling toegevoegd dat de Concessiehouder 1 % 
van het minimum aantal te leveren Dienstregelingkilometers mag reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen 
van de Geldende Dienstregeling als gevolg van buitendienststellingen van Railinfrastructunr en/of Evenementen. 

Het Programma van Eisen biedt gemeenten de mogelijkheid om advies uit te brengen over het ontwerp Vervoerplan. 
Anders dan in het ontwerp Programma van Eisen is aangegeven, zullen wij zelf deze adviesaanvraag verzenden. De tekst 
van ID-1098 is hieraan aangepast. Het is aan de gemeente zeff en niet aan ons om te bepalen hoe zij deze adviesrol 
binnen iedere gemeente wordt vormgegeven. 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen daarbij het 
jitgangspunt. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van de Aanschaf (aanleg) van nieuwe en 

In het Programma van Eisen is een eis toegevoegd. 
Het onderwerp van de eis luidt 'Reservering Dienstregelingkilometers voor gevolgen 
buitendienststellingen Railinfrastructuur en (Grootschalige) Evenementen' 
De tekst van de eis luidt 'De Concessiehouder mag ten hoogste 1 % van het aantal 
Dienstregelingkilometers dat hij in een Dienstregelingjaar ten minste moet leveren, 
reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen van de Geldende Dienstregeling 
als gevolg van buitendienststellingen van Railinfrastructuur en/of (Grootschalige) 
Evenementen, waaronder begrepen de eventuele inzet van Vervangend Vervoer.' 

Vervolgens is het voor de eventueel benodigde aanpassing van infrastructuur in de ontwerpfase noodzakelijk dat eenduidig Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Rail infrastructuur en Railvoertuigen. Hierover worden aparte afspraken 
gespecificeerd wordt welke eisen het trammaterieel en de doorstroming stellen. Alleen dan kan de gemeente een 
afgewogen inpassing in de openbare ruimte mogelijk maken. Eisen die u en HTM als beheerder en gebruiker stellen, 
hebben namelijk grote invloed op de mogelijkheden om infrastructuur in te passen. Een nauwe betrokkenheid van de 
gemeente is een vereiste bij het opstellen van de eisen die aan een nieuw voertuig gesteld worden. Het hebben van 
voldoende en gunstig gelegen stallingsvoorzieningen is een voorwaarde om voertuigen efficiënt te kunnen inzetten. Het 
aanpassen of het vinden van een goede locatie dient in nauwe samenwerking met de gemeente te gebeuren. 

In het Programma van Eisen is een eis toegevoegd. 
Het onderwerp van de eis luidt 'Reservering Dienstregelingkilometers voor gevolgen 
buitendienststellingen Railinfrastructuur en Evenementen' 
De tekst van de eis luidt 'De Concessiehouder mag ten hoogste 1 % van het aantal 
Dienstregelingkilometers dat hij in een Dienstregelingjaar ten minste moet leveren, 
reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen van de Geldende Dienstregeling 
als gevolg van buitendienststellingen van Railinfrastructuur en/of Evenementen, 
waaronder begrepen de eventuele inzet van Vervangend Vervoer.' 

De tekst van ID-1098 is als volgt aangepast: 'De Concessiehouder houdt er rekening 
mee dat de gemeenten in het Concessiegebied in het kader van de procedure 
'Vervoeprlan & Dienstregeling' advies kunnen uitbrengen over het ontwerp Vervoerplan 
en voorziet de desbetreffende gemeenten desgevraagd van relevante informatie om tot 
dit advies te kunnen komen.' 

met de Concessiehouder gemaakt en wordt in geval van de Aanschaf van nieuwe Railvoertuigen een apart programma van 
eisen opgesteld (ID-0817). Dit programma van eisen zal in nauwe samenspraak met de betreffende gemeenten worden 
opgesteld. 

20.01 Gemeente Delft Prioriteit bij verkeerslichten 
Het tweede punt betreft de mogelijkheden ten behoeve van het verlenen van prioriteit op tramvoertuigen bij verkeerslichten. 
Hierdoor verbetert de doorstroming en wordt de punctualiteit van het openbaar vervoer bevorderd. Er zijn verschillende 
technieken om prioriteit te verlenen. Oorspronkelijke systemen werken door middel van een voertuigcomponent, die met 
een walcomponent - lussen in het wegdek - communiceert. In Delft wordt SICS ondersteund. Een modernere techniek is 
KAR. In tegenstelling tot oudere systemen met vaste detectielussen in het wegdek, werkt KAR met behulp van virtuele 
lussen. Dit heeft als voordeel dat er geen lussen in het wegdek nodig zijn. Het systeem is daardoor flexibeler en 
goedkoper. Werkend SICS-systeem i n nieuwe trams De nieuwe trams, die op termijn binnen de hele concessie rijden, zijn 
uitgerust met Vecom en SICS. Het SICS systeem functioneert echter niet, waardoor in Delft geen prioriteit aan 
tramvoertuigen verleend kan worden. Wij verzoeken u i n het programma van eisen de plicht op te nemen te zorgen voor 
een werkend SICS-systeem op alle voertuigen. 
KAR als alternatief In 2007 constateerde het Stadsgewest Haaglanden terecht dat. gezien de voordelen van KAR ten 
opzichte van de oude generatie datacommunicatie-systemen, deze op termijn zullen worden uitgefaseerd. Destijds is in de 
busconcessie voor de regio dan ook de eis gesteld, dat alle bussen over zowel Vetag als KAR moeten beschikken. KAR 
wordt in Delft ondersteund. Het implementeren van KAR als alternatief voor SICS zou een acceptabel alternatief zijn. 

20.01 Gemeente Delft Prioriteit bij verkeerslichten 
Het tweede punt betreft de mogelijkheden ten behoeve van het verlenen van prioriteit op tramvoertuigen bij verkeerslichten. 
Hierdoor verbetert de doorstroming en wordt de punctualiteit van het openbaar vervoer bevorderd. Er zijn verschillende 
technieken om prioriteit te verlenen. Oorspronkelijke systemen werken door middel van een voertuigcomponent, die met 
een walcomponent - lussen in het wegdek - communiceert. In Delft wordt SICS ondersteund. Een modernere techniek is 
KAR. In tegenstelling tot oudere systemen met vaste detectielussen in het wegdek, werkt KAR met behulp van virtuele 
lussen. Dit heeft als voordeel dat er geen lussen in het wegdek nodig zijn. Het systeem is daardoor flexibeler en 
goedkoper. Werkend SICS-systeem i n nieuwe trams De nieuwe trams, die op termijn binnen de hele concessie rijden, zijn 
uitgerust met Vecom en SICS. Het SICS systeem functioneert echter niet, waardoor in Delft geen prioriteit aan 
tram voertuigen verleend kan worden. Wij verzoeken u i n het programma van eisen de plicht op te nemen te zorgen voor 
een werkend SICS-systeem op alle voertuigen. 
KAR als alternatief In 2007 constateerde het Stadsgewest Haaglanden terecht dat, gezien de voordelen van KAR ten 
opzichte van de oude generatie datacommunicatie-systemen, deze op termijn zullen worden uitgefaseerd. Destijds is in de 
busconcessie voor de regio dan ook de eis gesteld, dat alle bussen over zowel Vetag als KAR moeten beschikken. KAR 
wordt in Delft ondersteund. Het implementeren van KAR als alternatief voor SICS zou een acceptabel alternatief zijn. 

20.01 Gemeente Den Deze samen met volgende drie 
Haag Verkeersmanagement 

Den Haag werkt voor het aanvragen van prioriteit in een verkeerslicht met Vecom. De Concessiehouder dient zijn 
voertuigen uit te rusten met goed werkende apparatuur die deze systemen aansturen. Buiten Den Haag wordt ook met 
andere systemen gewerkt (KAR). Er wordt door de gezamenlijke wegbeheerders gewerkt aan regionale afspraken hierover. 
De Concessiehouder dient rekening te houden met de huidige verschillen en bij wijziging, in verband met uniformering, zijn 
voertuigen uit te rusten met nieuwe zend- /ontvangapparatuur voor het aanvragen van prioriteit. Stiptheid van het voertuig 
moet meegenomen worden in de VECOM/KAR berichten. 

Algemeen Gemeente In de voorliggende Programma's van Eisen worden uitgangspunten en criteria vastgelegd waar de twee vervoerders die 
Pijnacker- naar verwachting de concessies voor vervoer in de voormalige stadsregio Haaglanden en stadsregio Rotterdam zullen 
Nootdorp krijgen, aan gehouden worden. De afspraken zijn gericht op de onderscheiden deelgebieden en gelden voor 10 jaar. In 

Zoals in de Toelichting is aangegeven vormen de bestaande Railvoertuigen het uitgangspunt voor de nieuwe Concessie. 
Dit geldt ook voor de verkeersmanagementsystemen waar de Railvoertuigen op dit moment mee zijn uitgerust. Het 
Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van deze systemen waaraan de Concessiehouder moet 
voldoen. Wel kan de Concessiehouder in het kader van zijn ontwikkelfunctie met financieel onderbouwde voorstellen 
komen voor aanpassing van deze systemen. Op basis van de business case zullen wij vervolgens een besluit nemen en bij 
een positief besluit hiervoor een aparte subsidie beschikbaar stellen. 
Verder is in het Programma van Eisen opgenomen dat de Concessiehouder blijvend met gemeenten in overleg treedt over 
de prioritering van Trams (ID-2223). Omdat het Programma van Eisen onderdeel is van de afspraken die wij met de 
Concessiehouder maken, bevat dit document geen eisen waar Derden, zoals wegbeheerders, zouden moeten voldoen. 

Zoals in de Toelichting is aangegeven vormen de bestaande Railvoertuigen het uitgangspunt voor de nieuwe Concessie, 
waarbij de Concessiehouder geacht wordt optimaal gebruik te maken van alle voorzieningen waarmee de Railvoertuigen 
zijn uitgerust. Dit geldt ook voor de verkeersmanagementsystemen waar de Railvoertuigen op dit moment mee zijn 
uitgerust. Het Programma van Eisen bevat echter geen eisen ten aanzien van de eventuele inbouw van nieuwe systemen 
waaraan de Concessiehouder moet voldoen. Wel kan de Concessiehouder in het kader van zijn ontwikkelfunctie met 
financieel onderbouwde voorstellen komen voor aanpassing van deze systemen. Op basis van de business case zullen wij 
vervolgens een besluit nemen en bij een positief besluit hiervoor een aparte subsidie beschikbaar stellen. 

Zoals in de Toelichting is aangegeven vormen de bestaande Railvoertuigen het uitgangspunt voor de nieuwe Concessie, 
waarbij de Concessiehouder geacht wordt optimaal gebruik te maken van alle voorzieningen waarmee de Railvoertuigen 
zijn uitgerust. Dit geldt ook voor de verkeersmanagementsystemen waar de Railvoertuigen op dit moment mee zijn 
uitgerust. Het Programma van Eisen bevat echter geen eisen ten aanzien van de eventuele inbouw van nieuwe systemen 
waaraan de Concessiehouder moet voldoen. Wel kan de Concessiehouder in het kader van zijn ontwikkelfunctie met 
financieel onderbouwde voorstellen komen voor aanpassing van deze systemen. Op basis van de business case zullen wij 
vervolgens een besluit nemen en bij een positief besluit hiervoor een aparte subsidie beschikbaar stellen. 

Net als u verwachten wij dat door de oprichting van de Vervoersautoriteit MRDH het Openbaar Railvervoer in beide 
Concessiegebieden steeds meer onderdeel zullen worden van één (Openbaar) Vervoersysteem binnen de gehele MRDH. 
Om die reden zijn de eisen die wij aan beide Concessiehouders stellen ook zoveel mogelijk eensluitend geformuleerd. 

toenemende mate zal in de komende jaren door het ontstaan van MRDH, vervoer en de optimalisering ervan, op het niveau Daarnaast besteden wij op verschillende plekken in het Programma van Eisen aandacht aan de afstemming en 
van de metropoolregio worden bezien. samenwerking tussen concessiehouders die in onze opdracht Openbaar Vervoer verrichten. 

Gepleit wordt om in het biedingsdocument of bij het gunningsbesluit expliciet af te spreken dat van vervoer niet alleen 
wordt verwacht dat zij voldoen aan de gestelde eisen voor het deelgebied maar tevens vanuit het perspectief van de 
mptrnnnn l rpn io nnprpren pn mepr tenken 
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Vertrouwelijke informatie: de nieuwe railconcessie (ontwerp Programma's van Eisen) 
bevat verplichtingen ter zake van het verstrekken van vertrouwelijke informatie die verder gaan dan de afspraken omtrent 
geheimhouding en het verstrekken van vertrouwelijke informatie als neergelegd in de 2015 Overeenkomst. Wij wijzen op 
artikel 2.1 van de 2015 Overeenkomst waarin is vastgelegd dat MRDH bij haar handelen in haar hoedanigheid van 
opdrachtgever van de nieuwe railconcessie enerzijds en bijzonder aandeelhouder/partij bij de 2015 Overeenkomst 
anderzijds zoveel mogelijk onderlinge consistentie zal betrachten. Tegen deze achtergrond kunnen wij de verplichtingen die 
aan de nieuwe Concessiehouder ter zake van het verstrekken van vertrouwelijke informatie warden opgelegd, niet 
plaatsen. Wij verzoeken de verplichtingen ter zake van het verstrekken van vertrouwelijke informatie in de nieuwe 
nnnnftssi.fi inJ i in te hrennen met ar t ikel 10 van de 2015 Overeenkoms t . 
Kostenverhogend 
Naast opbrengstverlagende aspecten, zitten er ook een groot aantal kostenverhogende aspecten in het OPvE. Dit betreft 
vooral bureaucratie en formele procedures (veelal aan de assets-kant), maar ook bij Exploitatie voor het maken van 
plannen, rapportages en dataverwerking. Verder kent het OPvE vele extra detaileisen. 
Met betrekking tot extra rapportages en/of kostenverhogende extra bepalingen welke MRDH in het OPvE heeft 
opgenomen, is in het bestuurlijk overleg afgesproken dat deze los van de bieding met elkaar besproken zullen worden. 
RET zal hiertoe een overzicht verstrekken van alle rapportages die zij al heeft en zij ook aan MRDH straks zal verstrekken 
als aandeelhouder. Op basis hiervan zal in overleg worden bezien aan welke extra informatie MRDH dan nog behoefte 
heeft om haar opdrachtgeversrol goed uit te voeren. U heeft hierbij aangegeven dat "need to have", en niet "nice to have" 
het n i tnannsni in t ?al 7iin 
Uw reactie op onze zienswijze van vorig t.a.v. het meenemen van de fiets in de metro vinden wij te vrijblijvend. In de 
combinatie fiets en metro zit veel potentie en het versterken van deze combinatie is o.i. noodzakelijk omdat de dichtheid 
van het OV-net de afgelopen jaren is afgenomen en het belang van de fiets als voor- en natransport naar/van de metro 
daardoor navenant is toegenomen. Wij vragen u de Concessiehouder te verplichten om bij de aanschaf van nieuwe 
metrovoertuigen als onderdeel van het Programma van Eisen op te nemen, dat in de voertuigen meer ruimte moet komen 
voor het meenemen van fietsen 
Wij verzoeken u (conform de verplichting, die u hiertoe op zich heeft genomen in artikel 3 van de overeenkomst betreffende 
het gebruik van Railvoertuigen in het kader van Railconcessies tussen de Gemeente Rotterdam, Stadsregio Rotterdam en 
RET Railgebonden Voertuigen B.V. d.d. 30 mei 2011) in de door u te verlenen railconcessie voorschriften op te nemen die 
de houder van de concessie verplicht alle railvoertuigen van RET Railgebonden Voertuigen B.V. te leasen (huren) van RET 
Railgebonden Voertuigen B.V. tot het einde van de betreffende railconcessie of zoveel langer als de betreffende vervoerder 
daadwerkelijk het vervoer uitvoert na het einde van de railconcessie. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. Het Programma van Eisen bevat eisen ten aanzien van de informatie die wij nodig 
hebben om als goed opdrachtgever de Concessie te kunnen beheren en hierover publieke verantwoording af te kunnen 
leggen. Alleen wanneer beide partijen informatie als vertrouwelijk bestempelen, zullen wij deze informatie niet met derden 
delen, tenzij wij hier vanuit wet- en regelgeving toe worden gedwongen. 

Wij onderkennen dat in vergelijking met de huidige concessie het Programma van Eisen een aantal eisen bevat die 
(eenmalig) een extra inspanning van de Concessiehouder zullen vergen. Deels ligt hier een bestuurlijke overweging of 
wettelijke noodzaak aan ten grondslag. Maar ook gaat het om eisen die bijdragen aan de realisatie van de drie strategische 
doelstellingen die wij met de Concessie nastreven. Eén van deze strategische doelstellingen is om onze rol als 
opdrachtgever beter in te vullen. Hiervoor is het nodig dat wij zowel vooraf als achteraf kunnen verantwoorden of de 
Concessiehouder op een goede manier met de geboden ruimte is omgegaan. De omvang en diversiteit van activiteiten die 
onder de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 vallen, verklaren de hoeveelheid informatie die de Concessiehouder 
daarvoor moet opleveren. In veel gevallen gaat om informatie die wij in het kader van de huidige concessie ook al 
ontvangen. Wij wachten in dat kader het door u toegezegde overzicht af. 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railvoertuigen het uitgangspunt voor de nieuwe 
Concessie. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen ten aanzien van nieuwe Railvoertuigen. Hierover worden 
aparte afspraken met de Concessiehouder gemaakt en wordt een apart programma van eisen opgesteld (ID-0817). 

In het Concessiebesluit geven we aan dat de Concessiehouder voor de uitvoering van het Openbaar Vervoer per Metro en 
Tram uitsluitend gebruik mag maken van de Railvoertuigen van RET Railgebonden Voertuigen B.V.. 
Idealiter hadden wij als bijlage bij het Biedingsdocument een Model Lease Overeenkomst tussen RET Railgebonden 
Voertuigen BV en de Concessiehouder gevoegd waarin de inzet van de Railvoertuigen geregeld wordt, maar deze hebben 
wij niet ontvangen. 
Inzet van de Railvoertuigen na afloop van de Concessie kan niet in de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 geregeld 
worden, omdat afspraken in deze Concessie hun geldigheid verliezen op het moment dat de Concessie eindigt. 
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De Concept PvE's die nu voorliggen zijn, noodgedwongen, niet gebaseerd op het nieuwste beleid van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH). Simpelweg omdat de MRDH nog geen gelegenheid heeft gehad dit nieuwe beleid te 
ontwikkelen. Wij vragen u dan ook expliciet 'flexibiliteitsbepalingen' op te nemen. 
Zo moet de Strategische Bereikbaarheidsagenda nog verder worden uitgewerkt. U pakt dit nu voortvarend op. Ook de 
Kadernota Openbaar Vervoer moet nog worden opgesteld. Dat juist nu de Programma's van Eisen Rail met hei oog op 
aflopende concessies moeten worden vastgesteld, is ingewikkeld. Enerzijds moeten vervoerders kunnen vertrouwen op 
continuïteit. Anderzijds moet er, vanuit de regio, ruimte zijn voor nieuw beleid. Daar willen wij ons als gemeente samen 
met u hard voor m a k e n . 
Een ander belangrijk speerpunt vormen de groeiambities. De 2% groei die u nu ambieert voor het Rotterdamse deel van 
de regio komt niet voort uit de verouderde Rotterdamse Kadernota. Anderzijds worden in de verouderde Regionale Nota 
Mobiliteit van Haaglanden wél groeipercentages genoemd. Deze zijn echter niet meer terug te vinden in het PvE 
Haaglanden dat uitgaat van een nullijn. Wij vragen u om één ambitieniveau te kiezen voor de hele regio en deze concreet 
te maken in het PvE: een percentage dat in ieder geval hoger ligt dan nul. 

Het proces dat doorlopen is om het PVE op te stellen is in onze ogen niet het gewenste proces. Gezien de einddatum van 
de huidige concessie, 16 december 2016, is er volgens u echter geen mogelijkheid om het gewenste proces te doorlopen. 
Het vaststellen van beleidskaders voorafgaand aan het opstellen van een PVE, is hierdoor niet mogelijk. Dit brengt 
mogelijk risico's met zich mee. Door het proces op deze manier te doorlopen, geeft u aan dat het niet verlenen van een 
concessie voor de einddatum, grotere risico's met zich meebrengt dan wanneer een gewenst proces doorlopen wordt. Wij 
vertrouwen er op dat u de afwegingen zorgvuldig heeft gedaan om tot dit besluit te komen. Dat neemt niet weg dat wij wel 
onze zoraen uitspreken. 
Wij hadden onze zorgen over het feit dat in de Programma's van Eisen is opgenomen dat de Concessiehouder moet 
voldoen aan grotendeels nog door de Vervoersautoriteit MRDH op te stellen beleidskaders. Inmiddels heeft u laten weten 
dat in de nog op te stellen Financiële Paragraaf zal worden opgenomen dat eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten 
voor rekening van de concessieverlener zijn (MRDH). 
Temeer omdat het streven gericht is op een eenduidig, integraal OV-gebied binnen de Metropoolregio, betreuren wij het 
dat er (nog) sprake is van twee aparte concessies. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, mits er in de nieuwe situatie een 
maximale samenwerking tussen beide concessiehouders is gewaarborgd. 

Wij nemen kennis van uw wensen. Het heeft ook onze voorkeur om eerst algemeen geldende beleidskaders vast te stellen 
om deze vervolgens in een Programma van Eisen nader uit te werken. Door het tijdspad van de vorming van de 
Vervoersautoriteit MRDH was dat in dit geval niet mogelijk. Dit is de reden dat in de Programma's van Eisen voor beide 
railconcessies noodgedwongen wordt verwezen naar de nog op te stellen Kadernota Openbaar Vervoer, Beleidslijn Sociale 
Veiligheid en Beleidslijn Tarieven Openbaar Vervoer, waarbij gekit dat deze beleidslijnen waarschijnlijk in de Kadernota 
Openbaar Vervoer zullen worden opgenomen. Indien van toepassing zullen wij met de Concessiehouder in overleg treden 
over de financiële consequenties van de nieuwe beleidskaders. 

De groeiambities zoals opgenomen in de concessiedocumenten zijn voor de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 
gebaseerd op de gerealiseerde groei van de Vervoeropbrengsten in de afgelopen jaren en voor de Concessie Rail 
Haaglanden 2016-2026 op afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord tussen Stadsgewest Haaglanden en HTM. Dit 
heeft geleid tot verschillende groeipercentages voor beide concessies die historisch gezien verklaarbaar zijn. Daarbij 
belden voor beide Concessies ook andere afspraken hoe wordt omgegaan met extra Vervoeropbrengsten als gevolg van 
een hogere groei dan de taakstellende groeiambitie. Ten slotte merken we nog op dat wij de groeiambitie voor de 
Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 op basis van recente informatie hebben verhoogd naar 4%, 
Opmerking: Het percentage van 4% is nog onderwerp van bestuurlijk overleg 

Wij nemen kennis van uw zorgen. Het heeft ook onze voorkeur om eerst algemeen geldende beleidskaders vast te stellen 
om deze vervolgens in een Programma van Eisen nader uit te werken. Door het tijdspad van de vorming van de 
Vervoersautoriteit MRDH was dat in dit geval niet mogelijk. Dit is de reden dat in de Programma's van Eisen voor beide 
railconcessies noodgedwongen wordt verwezen naar de nog op te stellen Kadernota Openbaar Vervoer. 

Groei en toekomstverwachtingen 
In algemene zin wordt in het ontwerp PvE Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 niets aangegeven over reizigersgroei en/of 
toekomstvisie. Naar onze mening moet over de groei en toekomstvisie wel het een ander worden vastgelegd, hetzij in dit 
PvE, hetzij in de. nog door de Vervoersautoriteit MRDH, op te stellen visies, Kadernota OV of beleidslijnen OV. Hierbij is 
het van belang aan te geven hoe om te gaan met reizigersgroei (of krimp) en bijbehorende kosten/inkomsten, indien deze 
door een beleidsmatige en/of maatschappelijke keuze ingrijpend wijzigt. 

Verantwoording plannen (vooraf) en rol van de gemeenten 
De RET moet tal van voorstellen, zoal het ontwikkelplan, het jaarlijkse vervoerplan, het reisinformatieplan, het sociale 
veiligheidsplan, tariefvoorstellen en het distributieplan voor advies voorleggen aan de consumentenorganisaties. Alleen 
voor het jaarlijks vervoerplan geldt, dat de RET dit plan tevens aan de gemeenten moet voorleggen. 
Het bovenstaande werpt de vraag op. wat de rol en de invloed is van de gemeenten binnen de MRDH. Gelet op het 
bovenstaande staan wij voor, dat de rol/verantwoordelijkheid/invloed van de gemeenten wordt vastgelegd, hetzij in dit PvE. 
hetzij in de op te stellen beleidslijnen OV. Hierbij dient het een en ander te worden bezien in relatie tot de wensen en 
verwachtingen van bestuurders en gemeenteraden. 

Wij stellen het op prijs dat u aangeeft dat wij uw zorgen ten aanzien van dit punt weg hebben kunnen nemen. 

Net als u verwachten wij dat door de oprichting van de Vervoersautoriteit MRDH het Openbaar Railvervoer in beide 
Concessiegebieden steeds meer onderdeel zullen worden van één (Openbaar) Vervoersysteem binnen de gehele MRDH. 
Om die reden zijn de eisen die wij aan beide Concessiehouders stellen ook zoveel mogelijk eensluidend geformuleerd. 
Daarnaast besteden wij op verschillende plekken in het Programma van Eisen aandacht aan de afstemming en 
samenwerkinq tussen concessiehouders die in onze opdracht Openbaar Vervoer verrichten. 
De groeiambitie voor de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 is opgenomen in de Financiële Paragraaf. Gelet op de 
gerealiseerde groei van de Vervoeropbrengsten in de afgelopen jaren is één van de uitgangspunten voor de financiële 
afspraken dat de Vervoeropbrengsten jaarlijks met 4% stijgen. 
Opmerking: Het percentage van 4% is nog onderwerp van bestuurlijk overleg. 

De door u genoemde plannen moeten door ons worden goedgekeurd. Dit betreft een besluit van de Bestuurscommissie 
van de Vervoersautoriteit MRDH waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Daarmee is de invloed van gemeenten 
geborgd. Consumentenorganisaties hebben op grond van de Wet en het Besluit personenvervoer 2000 het recht om over 
deze plannen advies uit te brengen. 

We vragen ons af waarom er geen moeite wordt gedaan om de Concessiehouder straks te prikkelen tot een jaarlijkse groei De groeiambitie voor de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 is opgenomen in de Financiële Paragraaf. Gelet op de 
van het aantal passagiers, hetgeen in het voordeel is van alle partijen. Een gesteld groeipercentage van minimaal 1 % zou gerealiseerde groei van de Vervoeropbrengsten in de afgelopen jaren is één van de uitgangspunten voor de financiële 
niet misstaan. afspraken dat de Vervoeropbrengsten jaarlijks met 4% stijgen. 
, , , , , , Opmerking: Hel percentage van 4% i$ nop onderwerp van bestuurlijk overleg. 
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In het Programma van Eisen is duidelijk aangegeven in welke situaties wij een aanwijzing kunnen geven. Van niet-
geclausuleerde aanwijzingen zoals u suggereert is dan ook geen sprake. Wij kunnen immers niet 'zomaar' een aanwijzing 
geven en zullen deze aanwijzing ook moeten motiveren, zoals in de procedure 'Goedkeuring/Toetsing plannen/voorstellen' 
is opgenomen. Wij nemen kennis van uw opmerking dat de mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing niet zou stroken 
met de statutaire verantwoordelijkheid van de directie. 
Voor de financiële risico's geldt dat deze zijn neergelegd bij de partij die de beste mogelijkheden heeft om te voorkomen 
dat deze risico's ook daadwerkelijk optreden. Dit heeft erin geresulteerd dat de risico's rond Exploitatie vooral bij de 
Concessiehouder zijn neergelegd en de risico's rond Beheer en Onderhoud van Railinfrastructuur en Railvoertuigen bij ons. 
De financiële afspraken en kaders die daarbij gelden zijn vastgelegd in de Financiële Paragraaf. 

Wij nemen kennis van uw zorg. Onze reactie op uw zienswijze is in deze Reactienota opgenomen. 

Wij zijn verheugd te lezen dat voor veel aspecten eisen zijn opgenomen die het belang van afstemmen met aangrenzende Wij stellen uw waardering voor de aandacht in het Programma van Eisen voor de afstemming en samenwerking tussen 
concessiehouders en concessieverleners onderstrepen. De provincie Zuid-Holland onderschrijft het belang van een goede concessiehouders op prijs. Wij nemen graag kennis van uw ideeën over eventuele aanpassingen van concessiegrenzen 
dienstverlening voor doorgaande reizigers waaronder de dienstverlening van en naar MRDH-concessies. Een specifiek die de belangen van reizigers ten goede komen, 
thema dat hier aan raakt, is de passendheid van bestaande concessiegrenzen. Wij nodigen MRDH bij deze van harte uit 
voor structureel ambtelijk overleg, waarbij goede afstemming van het functioneren van onze OV-netwerken, in het belang 
van onze reiziaers. het hoofddoel is. .. - •• .., 
Het OPvE zet terecht de reizigersbeleving centraal. Onze zienswijze stelt echtereen aantal concrete aanpassingen 
voor, om deze beleving in de praktijk verder te kunnen vergroten. Dit vereist ontwikkelruimte voor de 
Concessiehouder en vrijheid van handelen binnen de gestelde kaders. Volgens ons moet het PvE werkelijk'output' 
gericht zijn. Niet-geclausuleerde, afgedwongen 'aanwijzingen' door de opdrachtgever stroken niet met de 
onafhankelijke resultaatverantwoordelijkheid die de statutaire directie van een zelfstandig bedrijf draagt. Ook andere 
financiële risico's worden eenzijdig bij de Concessiehouder gelegd zonder duidelijke financiële kaders: dit biedt 
onvoldoende financiële voorspelbaarheid, en vergroot de risico's voor de eigenaren van HTM. Meer eisen, risico's en 
wensen aan HTM betekenen onvermijdelijk een hogere overheidsbijdrage. 

Wij maken ons zorgen over de voortgang van de procedure, zowel over het PvE alsook over de bijbehorende 
financiële afspraken. Wij doen daarom concrete voorstellen om de inbestedingsprocedure naar wederzijdse 
tevredenheid vorm te geven. Wij zien uit naar de wijze waarop MRDH onze zienswijze venverkt in het definitieve 
Programma van Eisen, en treden uiteraard qraaq in nader overleq hierover. 
Basis OV-aanbod 
HTM pleit ervoor het PvE dusdanig in te richten dat HTM een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren aan de door MRDH 
geformuleerde maatschappelijke doelen, zoals vastgelegd in de Strategische Bereikbaarheidsagenda MRDH van juli 2013. 
Eén daarvan is: "Kansen voor 
mensen". Openbaar vervoer levert hier bij uitstek een bijdrage aan. De basis van deze doelstelling ligt in het bieden van 
een (sociaal) minimum aan OV-aanbod voor het hele netwerk. De Vervoerplanprocedure maakt dit transparant en maakt 
het mogelijk voor MRDH en gemeenten om hieraan te toetsen. HTM wil als beoogd Concessiehouder deze doelstelling 
helpen verwezenlijken door het blijven aanbieden van modern en hoogwaardig lightrailvervoer voor iedereen, zoveel 
moaeli ik aans lu i tpnd nn de wpnsp.n van reiz inprs 
De in het OPvE opgenomen omschrijving van de ontwikkelfunctie (ID-1153) sluit aan bij de gedachten die HTM hierover 
heeft. De verschillende onderwerpen en de beschrijving daarvan die concreet bij de Concessiehouder worden belegd, 
vinden wij positief. Wij hebben echter 
geconstateerd dat in het resterende deel van het OPvE door diverse artikelen beperkingen worden opgelegd, waardoor 
MRDH uiteindelijk alsnog veel zaken in detail voorschrijft. HTM adviseert om alle beperkende eisen in het OPvE 
functioneel te formuleren om de flexibiliteit te behouden om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Concrete 
wijzigingen op artikelniveau hebben wij voorgesteld in de toegezonden stukken van 20 april jl., de bijeenkomst van 23 april 
j l., de toegezonden stukken van 13 juli en 8 september j l . In het vervolg van deze zienswijze gaan wij hier concreet op in. 

HTM beseft terdege dat deze zienswijze een groot aantal aspecten bevat. In het gekozen tijdschema zal het niet eenvoudig Wij waarderen uw bezorgdheid wat betreft de inspanning die wij in korte tijd moeten leveren om alle zienswijzen inhoudelijk 
zijn om al deze onderwerpen inhoudelijk goed te behandelen richting het definitieve PvE. Wij willen graag benadrukken dat goed te behandelen richting het definitieve Programma van Eisen. Ook stellen wij uw bereidheid om met ons mee te 

Wij waarderen de bijdrage die u wilt leveren aan de realisatie van onze maatschappelijke doelen zoals vastgelegd in de 
Strategische Bereikbaarheidsagenda MRDH van juli 2013. Zoals u zelf ook al aangeeft, bieden wij de Concessiehouder 
met dit Programma van Eisen de ruimte om zijn aanbod aan Openbaar Railvervoer steeds zoveel mogelijk aan te laten 
sluiten bij de wensen van Reizigers, om zo meer betalende Reizigers te trekken. Het Programma van Eisen bevat geen 
eisen ten aanzien van een (sociaal) minimum aan OV-aanbod. Wij zien dit als algemeen geldende kaders waarbinnen 
concessiehouders moeten opereren. Dergelijke kaders krijgen een plek in de nog vast te stellen Kadernota Openbaar 
Vervoer. 

Wij stellen het op prijs dat u aangeeft dat de omschrijving van de ontwikkelfunctie aansluit bij uw gedachten op dit punt. Wij 
merken wel op dat wij de Concessiehouder ontwikkelruimte en geen ontwikkelvrijheid geven. Het verschil is dat de 
Concessiehouder de ruimte krijgt om zijn aanbod en activiteiten naar eigen inzicht, maar wel binnen door ons vastgestelde 
kaders in te vullen. Deze kaders zijn deels beschreven in (nog vast te stellen) algemene beleidskaders en wet- en 
regelgeving en deels in dit Programma van Eisen. De kaders en eisen zijn onder meer nodig om onze rol als opdrachtgever 
goed in te kunnen vullen. Hiervoor is het nodig dat wij zowel vooraf als achteraf kunnen verantwoorden of de 
Concessiehouder op een goede manier met de geboden ruimte is omgegaan. 

wij het proces van concessieverlening blijven zien als een gezamenlijk traject van MRDH en HTM. Beide organisaties 
werken immers vanuit hetzelfde belang, het verzorgen van goed openbaar vervoer in de regio, tegen doelmatige kosten. 
Het is daarom van belang dat HTM en MRDH ook in de komende periode, tot medio november, en daarna de expertise in 
beide organisaties blijven inzetten om te komen tot gezamenlijke verbeteringen en oplossingen. 

denken over verbeteringen in het Programma van Eisen op prijs. Bij het verschijnen van deze Reactienota is het definitieve 
Programma van Eisen inmiddels vastgesteld. 

Nog ontbreken van uitgewerkt beleid vereist heldere doelstellingen en uitgangspunten 
De huidige railconcessies zijn aflopend en moeten worden vernieuwd. Tegelijkertijd is er nog geen uitwerking van de 
strategische bereikbaarheidsagenda en een -nieuwe- kadenota openbaar vervoer van de MRDH. Deze agenda zou vooraf 
moeten gaan aan het ontwerp PVE's concessies. Het gevolg van deze omissie is dat nu al, op impliciete wijze, met de 
railconcessie een deel van het beleid wordt 
geformuleerd. Het betreft het beleid over o.a. de dienstregeling (eerste en laatste rit, frequenties, overstappen en 
aansluitingen), ontwikkeling van het vervoer (o.a. groeidoelstellingen) en doelstellingen op het gebied van 
re iz ioerswaarder ina en tar ieven. W e v inden de gevo lgde werkw i i ze een oniuiste aana van zaken 
Groeidoelstelling 
Voor wat betreft de ontwikkeling van het vervoer dient een hogere groeidoelstelling te worden opgenomen. De nu in de 
concessie opgenomen "Minimaal gelijk" voor dit hoogwaardige segment van het openbaar vervoer vinden wij een veel te 
lage ambitie. Er wordt de komende tijd weer groei van de regionale mobiliteit verwacht. Uitgangspunt dient te zijn dat 
vooral het railvervoer, samen met ander OV en fiets, de groei van de regionale mobiliteit voor zijn rekening neemt. 
Kleinschalig fijnmazig lokaal maatwerkvervoer kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren in het verzorgen van de zgn. 
"last mile" en sterk bijdragen aan de groeidoelstellingen voor het railvervoer. Van dit hoogwaardige segment van het 
openbaar vervoer wordt juist een belangrijke rol verwacht in het opvangen van de mobiliteitsgroei. Verlies van 
marktaandeel zou geheel in tegenspraak zijn met het algemene mobiliteitsbeleid van de MRDH zoals verwoord in de 
Strategische Bereikbaarheids Agenda. Wij stellen voor om de groeidoelstelling in MRDH verband te bediscussiëren en wel 
in relatie tot de verwachte regionale mobiliteitsgroei en de rol van het hoogwaardig OV daarbij en vervolgens de 
a a n n o n a c t o H n o l c t o l l i n n n n t p n p m p n i n h o r H p f i n i t i p w p P \ / F .,. .,.,„„„ „ .,. 

De adviescommissie constateert op procedureel vlak dat bij toekomstige adviesvragen, in het kader van de 
zienswijzeprocedure, uitgezocht moet worden of het mogelijk is om de lokale zienswijze met de commissie te delen, zodat 
de commissie kan bezien waar vanuit een regionaal perspectief aanvullende advisering wenselijk is. 
Op inhoudelijk vlak vraagt de adviescommissie aandacht te hebben voor voldoende flexibiliteit in het programma van 
eisen, zodat op een adequate manier omgegaan kan worden met wijzigende omstandigheden die zich tijdens de 
concessieperiode kunnen voordoen. 

Het heeft ook onze voorkeur om eerst algemeen geldende beleidskaders vast te stellen om deze vervolgens in een 
Programma van Eisen nader uit te werken. Door het tijdspad van de vorming van de Vervoersautoriteit MRDH was dat in 
dit geval niet mogelijk. Dit is de reden dat in de Programma's van Eisen voor beide raiiconcessies noodgedwongen wordt 
verwezen naar de nog op te stellen Kadernota Openbaar Vervoer. Deze kadernota zal onder andere de kaders voor de 
Dienstregeling (o.a. minimale bedieningstijden (eerste en laatste rit) en minimumfrequenties) en de Tarieven bevatten. Het 
Programma van Eisen doet hierover geen uitspraken over. 

De groeiambitie voor de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 is opgenomen in de Financiële Paragraaf. Gelet op de 
gerealiseerde groei van de Vervoeropbrengsten in de afgelopen jaren is één van de uitgangspunten voor de financiële 
afspraken dat de Vervoeropbrengsten jaarlijks met 4% stijgen. Van 'minimaal gelijk' is dan ook geen sprake. Overigens 
hebben wij niet kunnen achterhalen naar welke bepaling in de Toelichting of het Programma van Eisen u refereert als u 
spreekt over de ambitie van 'minimaal gelijk'. 
Opmerking: Het percentage van 4% is nog onderwerp van bestuurlijk overleg 

Wij nemen kennis van uw verzoek. Omdat uw verzoek geen directe relatie met het Programma van Eisen heeft, komen wij 
hier in een ander verband op terug. 

Wij delen uw mening dat het belangrijk is dat de Concessies voldoende ruimte bieden om in te kunnen spelen op 
wijzigende omstandigheden tijdens de concessieperiode. Wij zijn van mening dat de Concessies deze ruimte ook bieden. 
(Tweejaarlijks kan de Concessiehouder met in het kader van de diverse plannen wijzigingen in zijn aanbod voorstellen 
teneinde dit aanbod (weer) beter aan te laten sluiten om de (gewijzigde) behoeften van Reizigers. Het Concessiebesluit 
bevat in dat kader een bepaling dat eisen uit het Programma van Eisen aangepast kunnen worden wanneer deze eisen de 
realisatie van de voorgestelde wijzigingen in de weg staat en de voorgestelde wijzigingen in het belang van Reizigers zijn 
en/of bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen die wij met de Concessies nastreven. 

Wij nemen kennis van uw verzoek. Omdat uw verzoek geen directe relatie met het Programma van Eisen heeft, komen wij 
hier in een ander verband op terug. 

De adviescommissie ziet het als haar taak om, kennis genomen hebbend van de verschillende lokale zienswijzen, te 
bezien waar vanuit een regionaal perspectief aanvullende advisering wenselijk is. De adviescommissie constateert dat 
vanuit de verschillende gemeenten zienswijzen zijn of worden ingediend bij de MRDH, maar dat deze vanuit de 
verschillende gemeenten met zijn gedeeld met de adviescommissie. Om recht te kunnen doen aan haar taak en deze met 
voldoende kwaliteit uit te voeren, acht de adviescommissie het wenselijk de lokale zienswijzen met de commissie te delen. 
De adviescommissie vraagt aan de MRDH om na te gaan wat de mogelijkheden in de zienswijzeprocedure zijn om de 
gelegenheid te bieden om. kennis genomen hebbend van de lokale adviezen, een regionaal advies uit te brengen. 
Daarvoor ontbreekt de mogelijkheid in de procedure die nu is gehanteerd Inhoudelijk merkt de adviescommissie op dat de 
concessie de flexibiliteit moet hebben om op een goede manier om t e gaan in wijzigende omstandigheden die zich tijdens 
rie noncRRsienerindP kimnpn vonrr1op,n 
Wij complimenteren u met de kwaliteit van het ontwerpprogramma van eisen en de zichtbare moeite die u heeft gedaan om Wij stellen uw waardering voor het ontwerp Programma van Eisen op prijs. Voor de betrokkenheid van gemeenten bij de 
dit systematisch op te bouwen en verifieerbare eisen te stellen aan de concessiehouder. Tevens waarderen wij de wijze totstandkoming van het Programma van Eisen geldt dat zowel de ontwerp- als de definitieve versie van het Programma van 
waarop u duidelijk maakt waaraan u als concessieverlener gehouden bent te voldoen. Wij maken graag gebruik van de Eisen door de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit MRDH wordt vastgesteld, waarin alle gemeenten 
geboden mogelijkheid om te reageren op het OPVE. Wij hadden het echter prettig gevonden als in een eerder stadium vertegenwoordigd zijn. 
actiever overlea met de gemeente was gevoerd over dit programma van eisen 
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Den Haag groeit. Ons verkeersbeleid is er op gericht het openbaar vervoer absoluut en relatief te laten groeien voor een De groeiambitie zoals opgenomen in de concessiedocumenten zijn voor de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 
duurzame en leefbare stad. Voor Rotterdam wordt een groeipercentage van 2% per jaar gehanteerd. Voor zover wij weten gebaseerd op afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord tussen Stadsgewest Haaglanden en HTM. Dit akkoord gaat 
heeft in Den Haag de afgelopen jaren ook steeds een dergelijke groei plaatsgevonden. Om de doelstellingen van het beleid uit van constante Vervoeropbrengsten gedurende de concessieperiode, waarbij wel afspraken zijn gemaakt hoe wordt 
te kunnen halen is een groei van het aantal OV reizigers van 3% gewenst. Wij vragen u voor Den Haag rekening te houden omgegaan met de extra Vervoeropbrengsten die de Concessiehouder genereert. Het Hoofdlijnenakkoord laat geen ruimte 
met een toename van het aantal reizigers van minimaal 2% per jaar en zo mogelijk 3% per jaar. Verwacht wordt dat een 
deel van deze groei binnen 10 jaar wordt bereikt met uitbreiding en comfortverhoging van het tramnet 

Financier en eigenaar HTM Pv 
Op pagina 15 van het OPVE wordt als laatste uitgangspunt genoemd: "het aanwenden van de invloed van de 
Vervoersautoriteit MRDH via de zeggenschapsrelatie wanneer sturing vanuit de rol van de opdrachtgever niet voldoet'. 
MRDH wordt bij gunning aan HTM Pv via inbesteding mede-aandeelhouder van HTM Pv. Dat geeft invloed, maar schept 
ook verplichtingen. Het belang van MRDH als opdrachtgever en het willen dienen van die belangen via de rol van 
aandeelhouder is evident en wordt hier ook expliciet gemeld. Als mede-eigenaar van HTM Pv wordt MRDH ook 
verantwoordelijk voor zaken als de werkgelegenheid, de continuïteit en de uitvoering van de opdracht die zij aan HTM Pv 
verstrekt. Informatie over de invulling van die verantwoordelijkheden ontbreekt nog in het OPVE. We denken daarbij aan 
antwoorden op vragen als: Hoe gaat MRDH, bijvoorbeeld door interne rollenscheiding, borgen dat de andere rollen (dan 
het opdrachtgeversbelang) voldoende voor het voetlicht komen bij de bepaling van haar standpuntbepaling als 
aandeelhouder? De gemeente Den Haag verzoekt daarom MRDH bij het definitieve PVE haar beleidsvisie op de inrichting 
en uitvoering van haar nieuwe rol in de governance van HTM Personenvervoer toe te voegen. De gemeente Den Haag 
hecht eraan de discussie over de wijze waarop een deel van de aandelen overgaan naar de MRDH op korte termijn te 
kunnen voeren, en niet pas op het moment waarop definitieve besluitvorming noodzakelijk is 

voor de door u gewenste groeiambitie. 

De opmerking in de Toelichting bij het Programma van Eisen moet in de context waarin deze is gemaakt worden bezien. 
Met de opmerking hebben wij willen aangeven dat onze insteek van de Concessie is dat wij de Concessiehouder vooral 
vanuit onze positie als Concessieverlener (opdrachtgever) willen aansturen. Over onze bevoegd- en verantwoordelijkheden 
via de zeggenschapsrelatie vinden in een ander traject op dit moment nog gesprekken plaats. 
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Financiering 
Wij hebben ook de reactie van MRDH op de eerdere zienswijze van de gemeente Den Haag ontvangen. In dit document 
zegt u op pagina 4 met HTM contact te hebben over de financiële afspraken. Ook op de pagina's 16 en 19 komt dit 
onderwerp aan de orde. Onderdeel van die financiële afspraken is de vergoeding die HTM Pv ontvangt voor 
rentebetalingen die zij moet voldoen om de leningen te betalen waarmee infrastructuur en railvoertuigen zijn gefinancierd. 
Deze rentekosten maken deel uit van de kapitaallasten. Deze rentekosten zijn momenteel relatief laag, omdat de gemeente 
Den Haag garant staat dan wel leningen heeft doorverstrekt aan HTM Pv. De gemeente Den Haag loopt momenteel als 
enige het financieringsrisico voor deze leningen en moet daar als gevolg van wet- en regelgeving ook substantiële 
risicovoorzieningen voor aanhouden. Voor zover MRDH zich op het standpunt stelt alleen de daadwerkelijke rentekosten 
van HTM Pv te willen vergoeden, geniet uitsluitend MRDH de voordelen van deze constructie. De onderliggende objecten 
daarentegen, te weten de rails en voertuigen, staan ten dienste van de hele concessie en daarmee van alle gemeenten die 
gezamenlijk opdrachtgever zijn van de railconcessie. 

Kort samengevat heeft de gemeente Den Haag als enige het financieringsrisico, terwijl MRDH mede zeggenschap krijgt en 
de volledige financiële voordelen geniet. Die voordelen komen via MRDH voor een deel weer bij de gemeente Den Haag 
terecht, maar dat is een kleiner deel dan het deel waarover de gemeente Den Haag risico loopt. Hier is dus sprake van een 
onevenwichtige, en daarmee voor de gemeente Den Haag onwenselijke, situatie. De gemeente Den Haag wenst dat deze 
balans wordt hersteld: de partij die het financieel voordeel geniet ook de risico's draagt, dan wel een aparte vergoeding 
betaalt aan de risicodrager ter compensatie van het risico dat de risicodrager loopt. 
Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de voorwaarde van marktconformiteit. Het is dan ook de voorkeur van de 
gemeente Den Haag dat MRDH de risico's ten aanzien van de financiering van de voor de concessie benodigde assets op 
zich neemt. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. De opmerking dat wij alleen de daadwerkelijke rentekosten betalen, moet bezien 
worden vanuit het feit dat wij moeten kunnen aantonen dat er geen sprake is van overcompensatie van de 
Concessiehouder. In dat kader past het niet dat de Concessiehouder er financieel voordeel bij heeft op het moment dat wij 
besluiten om investering op basis van kapitaallasten in plaats van direct te financieren. Met de opmerking doen wij geen 
uitspraken over de hoogte van rentepercentage; hierover maken WIJ nadere afspraken met betrokken partijen. 

Prikkels 
In het OPVE (p 19) wordt gesteld dat bij inbesteding een prikkel ontbreekt om meer te doen dan geëist. Daar kan ook 
anders tegenaan worden gekeken. In de eerste plaats kunt u door bonus/malus afspraken wel degelijk ook binnen 
inbesteding prikkels inbouwen. Ten tweede heeft u zelf ook een sturend middel via uw toekomstig mede 
aandeelhouderschap. Daar waar u elders spreekt over een meer 'outputgerichte' concessie, roept de gemeente Den Haag 
u oo om bii deraeliike overdenkinoen iuist niet te reaaeren met het vastleaaen van inout. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de HTM alleen afgerekend wordt op zaken waar zij invloed op heeft, en dus niet op 
zaken als weer en werkzaamheden 

HTM is een Haags bedrijf en wil dat blijven. HTM zal zich dus blijven richten op het binnenhalen van de Haagse 
railconcessie, ook in de verdere toekomst. HTM heeft daarom een direct belang om assets, zoals voertuigen, zo goed 
mogelijk te onderhouden. Als HTM dat niet doet. raakt dat immers direct de exploitatie, waarover HTM zelf het risico loopt. 
Anderzijds heeft HTM Pv er ook geen voordeel van om onverantwoord te bezuinigingen op onderhoud omdat MRDH de 
daadwerkelijke onderhoudskosten vergoed. De gemeente Den Haag roept u dan ook op om zoveel mogelijk in te zetten op 
het in lijn brengen van belangen, dan wel gebruik te maken van situaties waarin de belangen van HTM Pv en MRDH dat al 
zijn, in plaats van het inzetten of uitbreiden van procedurele afspraken. In het algemeen valt het ons op dat u enerzijds 
aangeeft meer outputgericht te willen sturen, terwijl anderzijds vaak wordt geopperd dat veel zaken hetzelfde blijven, dan 
wel er concrete en gedetailleerde inputeisen worden geformuleerd. Bijvoorbeeld op pagina 55 stelt u als eis dat de 
Concessiehouder jaarlijks rapporteert over zijn inspanningen op gebied van opleiding, training en begeleiding van 
personeel. Uiteraard is het van belang dat het personeel goed wordt opgeleid en begeleid. Maar is dat niet typisch de 
verantwoordelijkheid van de directie van de concessienemer? En leidt deze rapportage noodzakelijkerwijs tot beter 
openbaar vervoer? Wij zien een spanning tussen het uitgangspunt van meer outputgerichte sturing en de toepassing 
daarvan, zoals geformuleerd in het OPVE, en vrezen dat dit soort eisen tot veel bureaucratie leiden, terwijl de meerwaarde 
voor de reiziger voor ons niet duidelijk is. Wij verzoeken u om met een kritisch oog voor dit soort zaken nog eens het hele 
OPVE te doorlopen en zoveel mogelijk inputeisen om te zetten in outputeisen en overbodige outputeisen te schrappen 

Ontbreken financiële paragraaf 
Bij dit programma van eisen ontbreekt een financiële paragraaf. Daarmee wordt niet inzichtelijk wat de vergoeding is die 
tegenover deze eisen zal staan. Dit maakt het voor allen die een zienswijze willen indienen niet mogelijk om een afweging 
te maken in hoeverre dit programma van eisen reëel is ten opzichte van de financiële vergoeding die MRDH daarvoor in 
gedachten heeft. Dat levert het risico op dat er nu verwachtingen worden gewekt die niet kunnen worden waargemaakt 
omdat ze niet reëel zijn. De recente geschiedenis leert ons immers dat dit risico, met name bij de invoering van nieuw 
railmaterieel, reëel is. De vraag is dan ook hoe MRDH zich er van vergewist dat zij geen zaken eist die niet reëel zijn 
binnen de financiële middelen die zij beschikbaar kan en/of wil stellen. 
U spreekt van 'marktconform', maar dit begrip operationaliseert u niet, hetzelfde geldt voor de begrippen 'rendement' en 
'overcompensatie'. Tevens valt op dat veel normen, die inhoudelijk bepalend zijn om een kosteninschatting te kunnen 
maken, nog ingevuld zijn met '@@'. Wij verzoeken u liet OPVE op deze punten te verhelderen, waarbij het onze zienswijze 
is dat een marktconforme financiële bijdrage tenminste de risico's compenseert die bij de Concessiehouder worden 
neergelegd 

Met onze opmerkingen doelen wij op het feit dat bij een aanbesteding een prikkel voor vervoerders bestaat om in hun 
offerte extra's aan te bieden bovenop hetgeen door de aanbestedende dienst geëist wordt. Bij een inbesteding ontbreekt 
deze prikkel, omdat de beoogde Concessiehouder niet met andere vervoerders hoeft te concurreren. U heeft gelijk als u 
stelt dat door de opbrengstverantwoordelijkheid bij de Concessiehouder te leggen en een bonus/malusregeling te hanteren, 
de Concessiehouder gedurende de concessieperiode een financiële prikkel heeft om beter te presteren dan geëist. Wij 
bieden hem hier ook de (ontwikkelruimte voor. 
In de Concessie hebben wij risico's zoveel mogelijk bij de partij gelegd die de beste mogelijkheden heeft om te voorkomen 
dat deze risico's daadwerkelijk optreden. Voor Exploitatie geldt dat de risico's grotendeels bij de Concessiehouder zijn 
neergelegd. Daarbij hebben wij wel rekening gehouden met externe factoren die zijn Prestaties kunnen beïnvloeden door 
bijvoorbeeld: 
- de norm voor rituitval niet op 0% te stellen, omdat er altijd Ritten zullen zijn die door factoren buiten de invloedssfeer van 
de Concessiehouder niet gereden kunnen worden 
- de Concessiehouder de mogelijkheid te bieden om 1% van het minimum aantal te leveren Dienstregelingkilometers te 
reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen van de Geldende Dienstregeling als gevolg van 
huitRndif instRtRll inoen van Rai l in f rastruct i iur en/nf FvRnemRntf in 
In eerdere ronden hebben wij al kritisch naar de noodzaak tot het opnemen van specifieke eisen gekeken. Het resultaat van 
deze activiteiten is het ontwerp Programma van Eisen zoals dat voor advies aan u is aangeboden. De omvang en 
diversiteit van activiteiten die onder de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 vallen, verklaren daarbij de hoeveelheid 
eisen die in het Programma van Eisen zijn opgenomen. 
Aan het opnemen van een bepaalde eis kan een bestuurlijke overweging of wettelijke noodzaak ten grondslag liggen. Maar 
een reden kan ook zijn dat een eis bijdraagt aan de realisatie van de drie strategische doelstellingen die wij met de 
Concessie nastreven. Zo is het voor het goed kunnen invullen van onze rol als opdrachtgever, één van deze strategische 
doelstellingen, nodig dat wij zowel vooraf als achteraf kunnen verantwoorden of de Concessiehouder op een goede manier 
met de geboden ruimte is omgegaan. 

In het Programma van Eisen is een eis toegevoegd. 
Het onderwerp van de eis luidt 'Reservering Dienstregelingkilometers voor gevolgen 
buitendienststellingen Railinfrastructuur en Evenementen' 
De tekst van de eis luidt 'De Concessiehouder mag ten hoogste 1 % van het aantal 
Dienstregelingkilometers dat hij in een Dienstregelingjaar ten minste moet leveren, 
reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen van de Geldende Dienstregeling 
als gevolg van buitendienststellingen van Railinfrastructuur en/of Evenementen, 
waaronder begrepen de eventuele inzet van Vervangend Vervoer.' 

Bij het opstellen van de Financiële Paragraaf hebben wij zorgvuldig gekeken naar de compensatie die gegeven de eisen 
die wij aan de Concessiehouder stellen gerechtvaardigd is; dat wil zeggen, zonder dat daarbij sprake is van 
overcompensatie. Daarbij is ook rekening gehouden met de (financiële) risico's die de Concessiehouder loopt. Hierbij geldt 
dat deze risico's zijn neergelegd bij de partij die de beste mogelijkheden heeft om te voorkomen dat deze risico's ook 
daadwerkelijk optreden. Dit heeft erin geresulteerd dat de risico's rond Exploitatie vooral bij de Concessiehouder zijn 
neergelegd en de risico's rond Beheer en Onderhoud van Railinfrastructuur en Railvoertuigen bij ons. 
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In het Hoofdlijnenakkoord is als hoofdlijn opgenomen dat de consequenties van het doorvoeren van de 
vennootschapsbelasting volledig voor rekening van MRDH {toen SGH) komen. Dit punt komt nog niet terug in het OPVE. 
De gemeente Den Haag verzoekt MRDH om bij het definitieve PVE de uitwerking van dit punt op te nemen. 
Goed werkgeverschap 
Wij vinden het belangrijk dat de HTM zich als goed werkgever gedraagt. Daar valt volgens ons ook onder dat de externe 
inhuur zoveel mogelijk wordt beperkt tot bijvoorbeeld 10% en dat de WINT-norm als bovengrens van de beloning geldt. 

Het OPvE bevat een aantal inhoudelijke bepalingen die afwijken van het Hoofdlijnenakkoord over de toekomstige 
concessie dat het toenmalige Stadsgewest en HTM in maart 2014 hebben afgesloten. Deze wijzigingen zijn in het tweede 
deel van onze zienswijze al aan de orde gesteld. Indien dergelijke wijzigingen in het PvE gehandhaafd blijven (dat wii 
zeggen de zienswijzen van HTM worden niet verwerkt in het definitieve PvE) slaat dit een bres in de uitgangspunten van 
het Hoofdlijnenakkoord. En daarmee komen ook andere onderdelen van dit akkoord ter discussie, met name de omvang 
van de overheidsbijdragen (concessieoriis). , U I M M . . , . M , „ I J , I — 
Het OPvE in relatie tot de financiële paragraaf en de governance. Concreet onze zienswijze op punten die cruciaal zijn voor 
een financieel bestendig nieuw contract: Vereenvoudiging en objectivering van de financiële afspraken tussen HTM en de 
concessieverlener, inclusief het proces van vaststelling van uiteindelijk te vergoeden kosten (geen verrassingen over en 
weer). Niet alleen wordt in de lopende concessieperiode de uiteindelijke overheidsbijdrage bepaald door een groot aantal 
factoren, maar deze zijn voor een belangrijk deel niet goed voorspelbaar en aan veel interpretatie onderhevig. Alleen al het 
feit dat de beschikkingen uit 2009 niet eerder dan medio 2015 konden worden vastgesteld is daarvan een illustratie. HTM 
wil zekerheid over de overheidsbijdrage ten laste van de BDU, wat inhoudt dat bijstelling van de bijdrage alleen kan 
plaatsvinden bij verandering in objectieve factoren, op basis van bronnen buiten MRDH (zoals rentepercentages op 
leningen, omvang reizigersinkomsten, bonussen/malussen door bovenmatige respectievelijk ondermaatse prestaties op de 
output-KPI's). Vanzelfsprekend blijven de boeken van HTM ook voor de opdrachtgever geheel transparant. HTM bepleit om 
dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding 
deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de concessie een goede 
verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke 
vermindering van de nadruk op financiële meningsverschillen. 

In de scope van het OPvE wordt er vanuit gegaan dat het gehele systeem in de regio Haaglanden één 'tramnet' betreft 
terwijl in de praktijk metro's (E-lijn), lightrail (RandstadRail) voertuigen en trams in gedeeltes het netwerk door elkaar heen 
rijden. Als gevolg daarvan zijn er systeemdelen die in technische en operationele zin wezenlijk van elkaar verschillen, 
bijvoorbeeld in normstelling, technische specificaties, al dan niet beveiligd areaal. Ook de eisen aan de systemen, de te 
leveren prestaties en de daarmee samenhangende kosten lopen uiteen. 
Advies HTM 
- MRDH dient in het PvE het systeemtechnische onderscheid tussen tram en metro uit te breiden met lightrail. 
- HTM pleit voor een logische verdeling, bijvoorbeeld tram (600V) versus lightrail (750V) óf 'wel beveiligd areaal (trajecten 
RandstadRai l - C S - T ramtunne l GMV versus 'niet hevei l ind areaal ' (s tadse t ramnet) 
Vaste overheidsbijdrage. 
Idealiter wordt er tussen opdrachtgever en Concessiehouder jaarlijks één vaste overheidsbijdrage uit de BDU afgesproken 
voor het uitvoeren van de totale set aan (vervoers)afspraken. Deze bijdrage kan per jaar veranderen op basis van 
objectieve factoren (bijvoorbeeld dalende kapitaallasten). De bijdrage wordt tijdig, dat wil zeggen voor het begin van het 
jaar vastgesteld. Alleen voor specifieke grote investeringsprojecten wordteen afzonderlijke aanvraag gedaan en bijdrage 
toegezegd, zoals dat in het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven. De afspraak daarover (dat wil zeggen afhankelijk van de 
aard van de werkzaamheden een contract, een beschikking of een andere schriftelijke vastlegging) inclusief duidelijkheid 
over de kosten en de te verwachten overheidsbijdrage is nodig voordat HTM met de betreffende werkzaamheden kan 
beginnen. 
Deze systematiek biedt maximale helderheid en zekerheid en de laagste transactiekosten, voor HTM en ook voor de 
MRDH. HTM bepleit om dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. 
HTM zal in zijn bieding deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de 
concessie een goede verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de 
u o n < r . o r c n r o c t o l i o c o n m o t c f o r U o n o r m i n H a r i n n \ n n H o n o H r n l - n n f i n o n r - i ö l a m o n i n n c v / o r c r h i l l a n 

Indien gekozen wordt voor afzonderlijke jaarlijkse bijdrage voor de assets bepleit HTM in ieder geval een integrale 
benadering van kosten en kostenvergoedingen van de assets (voertuigen, remises, infrastructuur) en afgeleide 
operationele kosten. Dit leidt tot de meest doelmatige besteding, tot een juiste risico/rendement verhouding en sluit het 
beste aan bij Wet Lokaal Spoor verplichtingen. Hoe meer verdelingen en schotten worden aangebracht tussen bepaalde 
kosten, met ieder een eigen systematiek van bekostiging en verantwoording, hoe ingewikkelder en duurder het wordt. 
Bovendien ontstaan dan onbedoeld prikkels tot minder doelmatige besteding op langere termijn. Dit betekent dat in de 
zienswijze van HTM de overheidsbijdrage voor deze onderwerpen als één geheel wordt bepaald. In concreto één subsidie 
voor alle onderhoud op railvoertuigen (preventief, verzorgend, correctief en groot onderhoud) gebaseerd op een life-cycle 
benadering. En één overheidsbijdrage voor regulier en vervangingsonderhoud op railinfrastructuur. HTM bepleit om dit 
uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze 
punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding 
blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van 
de nadruk op financiële meningsverschillen. 

HTM heeft voldoende budget nodig om de afgesproken prestaties waar te kunnen maken. Meer risico's, meer taken, meer 
eisen aan HTM betekenen onvermijdelijk hogere kosten en daarmee een hogere overheidsbijdrage (concessieprijs). HTM 
bepleit om dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in 
zijn bieding deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de concessie een 
goede verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met 
sterke verminderina van de nadruk oo financiële meninosverschillen. 
Herijking van de concessieafspraken halverwege de contractperiode mag geen onverwachte en onvoorziene financiële 
risico's met zich meebrengen. Vooraf vastgestelde spelregels voor herijking zijn essentieel. Voor HTM is van belang dat 
over een langere periode duidelijkheid blijft bestaan over de financiële uitgangspunten en bijdragen. Met railvervoer zijn 
immers grote investeringen gemoeid met een langdurige gebruiksduur, die voorbij de nieuwe railconcessie ligt. Voor de 
concessie Rail Haaglanden 2016-2016 betreft dit onder andere de noodzakelijke aanschaf van nieuwe voertuigen in plaats 
van de resterende GTL's. HTM bepleit daarom in het definitieve PvE dat voor de gehele periode van de concessie 
financiële en inhoudelijke afspraken worden vastgelegd. Bij grotere onduidelijkheid ontstaan grotere risico's, die op hun 
beurt hun weerslag vinden in de bieding. HTM bepleit om dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de 
bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling 
dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale 
gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van de nadruk op financiële meningsverschillen. 

Geen kostenverhogende eisen uit het programma die niet direct meerwaarde hebben voor reizigers noch voortvloeien uit 
wettelijke eisen. 

Het Programma van Eisen bevat geen financiële afspraken tussen ons en de Concessiehouder. Deze afspraken worden 
vastgelegd in de Financiële Paragraaf. Hierin is opgenomen dat consequenties van een eventuele 
vennootschapsbelastinqheffinq voor onze rekening komt. 
Wij onderschrijven op zich uw opvatting dat de Concessiehouder zich als goed werkgever behoort te gedragen. Wij 
beschouwen de invulling van het werkgeverschap, waaronder de verhouding tussen eigen personeel en externe inhuur, als 
onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee een interne aangelegenheid van de Concessiehouder. 

Zoals de naam al aangeeft bevat het Hoofdlijnenakkoord op hoofdlijnen een aantal afspraken met betrekking tot de nieuwe 
Concessie. Vertaling van deze afspraken naar concrete bepalingen in concessiedocumenten in combinatie met onze wens 
om bepalingen voor beide railconcessies zoveel mogelijk hetzelfde te formuleren, hebben ertoe geleid dat op enkele 
punten van de tekst van het Hoofdlijnenakkoord wordt afgeweken. De (financiële) gevolgen van deze 'afwijkingen' zijn 
uitgebreid besproken. 

De Financiële Paragraaf bevat afspraken over de bevoorschotting en vaststelling van de verschillende Concessieprijzen en 
Subsidies. Deze afspraken zijn er op gericht om voor de start van het volgende kalenderjaar alle beschikkingen bestuurlijk 
te laten vaststellen. Voorwaarde hierbij is wel dat de plannen van de Concessiehouder op basis waarvan deze 
beschikkingen moeten worden verstrekt tijdig zijn ingediend en aan alle van toepassing zijnde criteria voldoen. Een 
vergelijkbare voorwaarde geldt met betrekking tot een tijdige vaststelling van Subsidies. 

In het Programma van Eisen maken wij ten aanzien van de Railinfrastructuur onderscheid tussen Railinfrastructuur voor 
Tram en Railinfrastructuur voor Lightrail. De Railinfrastructuur voor Lightrail betreft het beveiligde areaal (trajecten 
RandstadRail - CS - Tramtunnel GM); de Railinfrastructuur voor Tram de overige Railinfrastructuur in het Concessiegebied. 

De systematiek zoals u die beschrijft komt overeen met de systematiek die ons voor ogen staat. Dat wil zeggen, aan het 
eind van ieder jaar stellen wij de Subsidies vast voor de verschillende activiteiten die de Concessiehouder het komende 
jaar in het kader van de Concessie moet uitvoeren. De Financiële Paragraaf noemt in dat kader al bedragen voor jaarlijks 
terugkerende activiteiten. De Concessieprijs Tram ligt in principe voor de hele concessieperiode vast. De hoogte van de 
andere Subsidies wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de plannen van de Concessiehouder. Wel zullen wij 
voorafgaand aan het opstellen van de plannen aan de Concessiehouder een indicatie geven van de subsidiebedragen die 
het komend jaar beschikbaar zijn. 

Wij delen uw mening dat onderhoudswerkzaamheden en met name investeringen in Strategische Assets in onderlinge 
samenhang moeten worden bezien. Niet voor niets introduceren wij het instrument Business Cases in het Programma van 
Eisen, de gevolgen van investeringen in Strategische Assets voor zowel de Exploitatie, als het Beheer en Onderhoud van 
Railinfrastructuur en Railvoertuigen inzichtelijk moeten maken, zodat een goede afweging gemaakt kan worden. Overigens 
kijken wij daarbij niet langer naar een optimalisatie van de Life Cycle Cost (LCC), maar naar een minimalisatie van de 
Total Cost of Ownership (TCO). 

Bij ID-0465 is in het onderwerp 'Life Cycle Cost' vervangen door Total Cost of 
Ownership' en is in de tekst 'optimalisatie van de Life Cycle Cost (LCC)' vervangen door 
'minimalisatie van de Total Cost of Ownership (TCO)'. 

De Concessieprijs die in de Financiële Paragraaf wordt opgenomen betreft het saldo van de normkosten en de verwachte 
opbrengsten. Bij de bepaling van de hoogte van de normkosten vormen de normkosten op basis waarvan het 
Hoofdlijnenakkoord is opgesteld het vertrekpunt en gaan we of de Concessiehouder als gevolg van wijzigingen in taken en 
verantwoordelijkheden hogere kosten zal maken dan indertijd is vastgesteld. 

Wij hebben het herijkingsinstrument juist in de concessiedocumenten opgenomen om de risico's voor de Concessiehouder 
te beperken. Zo ligt de opbrengstverantwoordelijkheid in de Concessie bij de Concessiehouder, waarbij de Financiële 
Paragraaf verwachtingen bevat ten aanzien van de opbrengsten die hij gedurende de concessieperiode zal genereren. 
Deze verwachtingen zijn mede bepalend voor de hoogte van de Concessieprijs. Het feit dat tal van factoren buiten de 
invloedssfeer van de Concessiehouder kunnen de hoogte van deze opbrengsten beïnvloeden, is één van de redenen 
geweest om halverwege de concessieperiode deze en andere afspraken te herijken. 
Wat betreft de investeringen in Strategische Assets. Deze hebben inderdaad een gebruiksduur die langer is dan de 
concessieduur. Dat is ook één van de redenen waarom Strategische Assets voor rekening en risico van ons worden 
aangeschaft, beheerd en onderhouden. Een tussentijdse herijking van afspraken brengt op dit punt dan ook geen extra 
risico's voor de Concessiehouder met zich mee. 

Uw opmerking suggereert dat het Programma van Eisen onnodige en/of overbodige eisen zou bevatten die ook nog eens 
kostenverhogend zijn. Wij willen benadrukken dat wij het Programma van Eisen zorgvuldig hebben opgesteld. Daarbij 

HTM bepleit om dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal hebben wij niet alleen gekeken wat wij gelet op wet- en regelgeving in ieder geval moeten eisen (zonder daarbij de wet 
in zijn bieding deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de concessie een 
goede verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met 
sterke verminderino van de nadruk oo financiële meninasverschillen. 

over te schrijven) en wat meerwaarde voor reizigers heeft, maar ook wat nodig is om onze rol als opdrachtgever goed in te 
kunnen vullen en te kunnen verantwoorden. Het resultaat daarvan is het Programma van Eisen zoals dat door de 
bestuurscommissie MRDH is vastgesteld. 
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Het redelijk rendement moet niet alleen de reguliere bedrijfsrisico's afdekken, maar ook een adequate vergoeding aan 
kapitaalverschaffers mogelijk maken, die eigen vermogen beschikbaar stellen aan het bedrijf en/of garant staan voor 
financiering. Deze vergoedingen hebben vanzelfsprekend een directe relatie met het totaal van de concessieprijs voor de 
exploitatie inclusief sociale veiligheid en de vergoeding voor beheer en onderhoud van assets. HTM bepleit om dit 
uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze 
punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding 
blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van 
de nadruk on financiële meninasverschillen .... 
Het normkostenniveau dient op realistische wijze te worden berekend zodat het recht doet aan de complexe 
stadsexploitatie en in verhouding staat tot de eisen in de nieuwe concessieperiode (waaronder productieomvang). Wat 
beschouwt MRDH als marktconform? HTM bepleit om dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de 
bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling 
dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale 
gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van de nadruk op financiële meningsverschillen. 

Voor de bepaling van de hoogte van het redelijk rendement hebben wij een externe partij onderzoek laten doen naar het 
risicoprofiel van de nieuwe Concessie. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen op basis waarvan wij de 
normkosten en Concessieprijs hebben bepaald. Daarbij is niet gekeken naar eventuele afspraken die de beoogde 
Concessiehouders met kapitaalverschaffers hebben gemaakt over adequate vergoedingen; dit ligt buiten onze 
invloedssfeer en is de verantwoordelijkheid van de betreffende Concessiehouder zelf. 

Bij de bepaling van de hoogte van de normkosten vormen de normkosten op basis waarvan het Hoofdlijnenakkoord is 
opgesteld het vertrekpunt en gaan we of de Concessiehouder als gevolg van wijzigingen in taken en verantwoordelijkheden 
hogere kosten zal maken dan indertijd is vastgesteld. 

Boetes, bonus-malus afspraken en verrekeningen meer-minderwerk moeten gemaximeerd zijn en in evenwicht zijn met het Voor de bepaling van de hoogte van het redelijk rendement hebben wij een externe partij onderzoek laten doen naar het 
kostenniveau en redelijk rendement. Het noodzakelijk inprijzen van onevenredige of ongeclausuleerde financiële risico's risicoprofiel van de nieuwe Concessie. In dit onderzoek zijn onder andere de opbrengstverantwoordelijkheid, de opzet van 
levert een ongewenst opdrijvend effect op. HTM bepleit om dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE c.q. de de bonus/malusregeling en de boetebepalingen meegenomen Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen op basis 
bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling waarvan wij de normkosten en Concessieprijs hebben bepaald. We merken daarbij nog op dat wij in de Financiële 
dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale Paragraaf een bovengrens stellen aan de hoogte van bonussen en malussen die ieder kwartaal uitgekeerd dan wel 
gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van de nadruk op financiële meningsverschillen. opgelegd kunnen worden. 

HTM wordt opbrengstverantwoordelijk in de nieuwe concessie. Alle ongeclausuleerde aanwijzingen van MRDH op plannen, 
documenten of inzet die de Concessiehouder moet opvolgen zijn een onvoorzien en niet te berekenen financieel risico. 
Gedwongen aanwijzingen stroken niet met het principe van volledige opbrengstverantwoordelijkheid en de 
verantwoordelijkheid van een statutaire directie. HTM bepleit om dit uitgangspunt ook op te nemen in het definitieve PvE 
c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze punten ook nadrukkelijk adresseren. Dit met als 
doelstelling dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding blijft bestaan tussen HTM en MRDH, met 
maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van de nadruk op financiële 
meningsverschillen. 

De governance dient geregeld te zijn voordat het opdrachtgeverschap goed ingevuld kan worden. Wij merken opdat 
we zorgen hebben over de focus van MRDH op het uitsluiten van juridische risico's, terwijl het mitigeren van die 
risico's volgens de experts en andere belanghebbenden zeer wel mogelijk is. De focus op het uitsluiten van juridische 
risico's kan mogelijk leiden tot een onnodig complexe zeggenschap structuur die veel tijd en aandacht vraagt, die dan 
niet aan de reiziger kan worden gegeven. HTM adviseert een zo eenvoudig mogelijke governance, waarbij alle 
aandeelhouders gezamenlijk volgens de afgesproken rollen en bevoegdheden met de Directie van HTM overleggen. 
Uit het oogpunt van transparantie en daarmee juridische risico's aanmerkelijk te verkleinen, adviseert HTM om het 
ontwerp van de governance zo snel mogelijk in detail bekend te maken. HTM bepleit om dit uitgangspunt ook op te 
nemen in het definitieve PvE c.q. de bijbehorende financiële paragraaf. HTM zal in zijn bieding deze punten ook 
nadrukkelijk adresseren. Dit met als doelstelling dat in de looptijd van de concessie een goede verstandhouding blijft 
bestaan tussen HTM en MRDH, met maximale gerichtheid op de vervoersprestaties en met sterke vermindering van de 
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Ontbreken strategische initiatieven 
Zoals bekend zijn diverse strategische initiatieven nog niet gereed, zoals de Kadernota Openbaar Vervoer, de Beheervisie 
Assets, de Nulmeting Infrastructuur en de Beleidslijn Sociale Veiligheid. Uiteraard begrijpen wij dit en trekken wij ook op 
als partners om deze kaders zo snel mogelijk mee te helpen inrichten. Dit leidt echter wel tot een toename van risico's bij 
de Concessiehouder omdat onzekerheid bestaat over eventuele nieuwe eisen, uitgangspunten en mogelijke kosten die in 
de betreffende strateoische initiatieven zullen worden beschreven. 
Hoofdlijnenakkoord 
De status van het Hoofdlijnenakkoord is ons niet duidelijk in de inbestedingsprocedure. MRDH verwijst niet naar het 
Hoofdlijnenakkoord in het OPvE. Het Hoofdlijnenakkoord benoemt diverse belangrijke thema's voor ons: de wens van een 
outputgericht PvE, een lichte vorm van zeggenschap, een subsidieloze exploitatie (gebaseerd op huidige concessie), 
ontwikkelvrijheid bij HTM. de bestemmingsreserve voor extra inkomsten, subsidie van werkelijke kosten van de assets. 
HTM is van mening dat MRDH in het OPvE deze thema's van het Hoofdlijnenakkoord onvoldoende heeft verwerkt. 

Uit uw opmerking leiden wij af dat u meer gewicht aan de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen toekent dan ons 
voor ogen staat. Gelet op zijn opbrengstverantwoordelijkheid bieden wij de Concessiehouder ontwikkelruimte om het 
aanbod aan Openbaar Railvervoer op de wensen van (potentiële) Reizigers af te kunnen stemmen. Omdat hiervoor 
overheidsmiddelen worden ingezet willen wij de mogelijkheid hebben om vooraf vast te kunnen stellen of de plannen die de 
Concessiehouder heeft bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen die wij met de Concessie nastreven. Daarnaast is 
het onze plicht om te controleren of plannen in lijn zijn met de concessieafspraken. Alleen wanneer één van beide niet het 
geval is, kunnen wij een gemotiveerde aanwijzing aan de Concessiehouder geven om zijn plannen op bepaalde punten aan 
te passen. Daarnaast kunnen wij de Concessiehouder vragen om een Verbeterplan op te stellen wanneer blijkt dat hij zich 
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Voor de organisatie van de zeggenschap geldt dat dit geen onderdeel van het Programma van Eisen is. Hiervoor loopt een 
apart traject waar de beoogde Concessiehouder nauw bij betrokken is. Wel merken wij hier nog op dat de wetgever 
bepaalde eisen ten aanzien van de zeggenschap stelt die goed ingevuld moeten worden teneinde de Concessie in te 
mogen besteden. 

Het heeft ook onze voorkeur om eerst algemeen geldende beleidskaders vast te stellen om deze vervolgens in een 
Programma van Eisen nader uit te werken. Door het tijdspad van de vorming van de Vervoersautoriteit MRDH was dat in 
dit geval niet mogelijk. Om te voorkomen dat de Concessiehouder hierdoor extra risico's loopt, zien wij de vaststelling van 
de beleidskaders als een majeure ontwikkeling die buiten de invloedssfeer van de Concessiehouder ligt. Indien van 
toepassing zullen wij met de Concessiehouder in overleg treden over de financiële consequenties van de nieuwe 
beleidskaders. 
Voor het opstellen van de concessiedocumenten voor de nieuwe Concessie heeft een aantal documenten als uitgangspunt 
gediend. Eén van deze documenten betreft het Hoofdlijnenakkoord. Een ander document is de Nota van Uitgangspunten 
die voor de nieuwe Concessie is opgesteld. Deze en andere uitgangspunten hebben geresulteerd in een nieuwe set 
afspraken zoals die zijn vastgelegd in de verschillende concessiedocumenten. Het Hoofdlijnenakkoord bevat vooral 
financiële afspraken en vormde een belangrijk uitgangspunt voor de Financiële Paragraaf. In het Programma van Eisen 
geven wij de Concessiehouder ontwikkelruimte, maar gelet op onze eigen verantwoordelijkheden geen ontwikkelvrijheid, 
en hebben wij eisen waar mogelijk functioneel (outputgericht) geformuleerd. 

Voorstel proces inbestedingsprocedure 
MRDH heeft aangegeven dat medio november (gelijk met het vrijgeven van het definitieve PvE) de definitieve 
normconcessieprijs wordt vastgesteld door de Bestuurscommissie MRDH. HTM is van mening dat deze vaststelling te 
vroeg in het proces plaatsvindt. Dit gezien onze 
opmerkingen over de nog ontbrekende strategische initiatieven en het feit dat wij onze bieding in februari moeten inleveren, 
inclusief kwaliteitsplannen met bijbehorende financiële effecten. 
Ons uitgangspunt voor het inleveren van een bieding is dat alle relevante documenten in definitieve vorm beschikbaar zijn 
bij de publicatie van het bestek in november 2015, en tevens dat er goede financiële afspraken zijn opgenomen in de 
definitieve concessiestukken, zodat HTM geen aanvullende noch onbekende risico's loopt. 
Ten aanzien van het vaststellen van de normconcessieprijs (en daarmee de overheidsbijdrage) het volgende. HTM stelt 
met klem voor dat het vaststellen van de normconcessieprijs in nauw overleg tussen MRDH en HTM gebeurt. Wij denken 
aan intensieve themabijeenkomsten met deskundigen en directies van MRDH en HTM over de volgende thema's: 
- Normkostensystematiek 
- Reizigersopbrengsten 
- Strategische assets (inclusief bekostiging) en uitvoering zorgplicht 
- Kostenverhogende eisen 
- KPI normering en groeimodel 
- Naar HTM overkomende taken 
- Lange termijn remisering 
- Risico's 
- Afrondende bijeenkomst: Normconcessieprijs 
Iedere themabijeenkomst wordt afgesloten met een heldere vastlegging van de uitgangspunten, zodat voor alle partijen 
hierover duidelijkheid bestaat. Deze themabijeenkomsten zijn een cruciaal onderdeel van de inbestedingsprocedure. Als de 
planning van de bijeenkomsten meer tijd kost achten wij aanpassing van de planning van de procedure noodzakelijk. 
MRDH heeft de inbestedingsprocedure geënt op een aanbestedingsmethodiek. HTM maakt zich hier zorgen over. 
Aanbestedingen kennen een ander wettelijk regime. Zo kent de Aanbestedingswet wettelijk verankerde waarborgen voor 
inschnjvende partijen (w.o rechtsbescherming, proportionaliteit, eisen aan transparante gunningssystematiek). Deze 
waarborgen zijn niet ingericht in de inbestedingsprocedure. Door de gunningssystematiek wel in te steken op basis van 
aanbestedingsprincipes maar niet de waarborgen te bieden die hier bij horen, loopt HTM het risico dat het gunningsproces 
niet transparant is en subjectief plaatsvindt. 
HTM is van mening dat de huidige gunningssystematiek moet worden losgelaten. In plaats daarvan dienen plannen veel 

Bij publicatie van het biedingsdocument (het bestek) zullen alle concessiedocumenten in principe in definitieve vorm 
beschikbaar zijn. We schrijven hierbij bewust 'in principe' omdat gegadigden voor de Concessie de gelegenheid hebben 
om tijdens de biedingsfase nog vragen te stellen die tot wijzigingen in één van de concessiedocumenten kunnen leiden. 
Over de inhoud van de verschillende concessiedocumenten heeft sinds de zomer van 2013 diverse malen overleg 
plaatsgevonden met de beoogde Concessiehouders. Tijdens deze overleggen stonden onder meer alle door u genoemde 
thema's op de agenda. Wel is het steeds onze eigen (bestuurlijke) afwegingen geweest welke van de tijdens de overleggen 
gemaakte opmerkingen wel en niet in de concessiedocumenten zijn verwerkt. 
Eén van de beoogde Concessiehouders heeft na één van de eerste overleggen te kennen gegeven niet langer aan de 
overleggen deel te willen nemen. Gelukkig is deze partij later alsnog weer aangehaakt. Gevolg is wel dat deze partij een 
deel van het proces tot de totstandkoming van de concessiedocumenten heeft gemist. Gelet op de einddatum van de 
huidige concessie ontbreekt de tijd om dit proces nu nog te herhalen. Overigens constateren wij ook dat de meeste door u 
genoemde intensieve themabijeenkomsten met beide beoogde Concessiehouders hebben plaatsgevonden, zodat er ook 
geen noodzaak is om dit proces volledig te herhalen. 

Met betrekking tot de biedingsprocedure merken wij op dat het klopt dat deze grotendeels overeenkomt met de procedure 
zoals we die voor een aanbesteding gehanteerd zouden hebben. Wij delen uw zorgen niet dat wij aan de beoogde 
Concessiehouders niet dezelfde waarborgen zouden bieden als aan partijen die op een aanbesteding zouden inschrijven. 
Wel hebben wij de administratieve lasten voor de beoogde Concessiehouders getracht te beperken door een aantal 
standaardverklaringen en bewijzen niet uit te vragen. 

Met betrekking tot de gunningssystematiek merken wij op dat die erop gericht is de beoogde Concessiehouders de 
mogelijkheid te bieden om op een aantal aspecten een hogere kwaliteit aan te bieden die beter aansluit bij de wensen van 
(potentiële) Reizigers en in dat kader van een hoger kostenniveau uit te gaan. De wijze van beoordeling van de 
verschillende gunningscriteria wordt uitgebreid beschreven in het biedingsdocument, waarmee de transparantie geborgd is. 
Omdat het veelal om kwalitatieve gunningscriteria gaat, zullen wij tijdens de beoordelingsprocedure alert zijn op de wijze 
waarop de scores voor deze gunningscriteria tot stand komen. We zullen hiervoor een vergelijkbare procedure volgen als 
bij eerdere aanbestedingen. 



Algemeen RET Periodicering / scheiding Assets en Exploitatie De scheiding tussen Exploitatie en Assets heeft onder meer te maken met de verdeling van risico's tussen de 
Ondanks het feit dat het een integrale concessie betreft, maakt u een scherpe scheiding tussen de Assets en de Concessiehouder en ons. Hierbij geldt dat risico's zijn neergelegd bij de partij die de beste mogelijkheden heeft om te 
Exploitatie. Niet alleen in de aansturing maar ook in de periodicering; Zo kan bijvoorbeeld het niet invullen van vervanging voorkomen dat deze risico's ook daadwerkelijk optreden. Dit heeft erin geresulteerd dat de risico's rond Exploitatie vooral 
van Assets na bijvoorbeeld jaar 2 leiden tot (ver)storingen bij Exploitatie, terwijl de bieding voor Exploitatie wel voor 3 of 5 bij de Concessiehouder zijn neergelegd en de risico's rond Beheer en Onderhoud van Railinfrastructuur en Railvoertuigen 
jaar vastligt. Wij willen u vragen een proces in te richten, waarin is vastgelegd hoe wij zullen omgaan met dit soort situaties bij ons. De wijze waarop de financiële relatie met de Concessiehouder is ingevuld sluit aan op deze risicoverdeling. Het 
(dus waar bezuinigingen bij de assets effect hebben op de beschikbaarheid van Exploitatie en daarmee op de reiziger), klopt daarbij dat bepaalde keuzes in het kader van het Beheer en Onderhoud van de Railinfrastructuur en Railvoertuigen 
zodat we op een constructieve manier kunnen blijven samenwerken. consequenties voor Exploitatie kunnen hebben. Tegelijkertijd geldt daarbij dat wij deze keuzes op basis van informatie van 

en na overleg met de Concessiehouder maken, waarbij de huidige Prestaties en middelen het vertrekpunt vormen. De 
herijking voorziet daarbij in de mogelijkheid om afspraken ten aanzien van te leveren Prestaties eventueel tussentijds aan 

___ tft PrfftRfm . , i l l _ 
Algemeen RET Beheersmodel Eén van de strategische doelstellingen die wij met de Concessie nastreven is om onze rol als opdrachtgever beter in te 

Uit alle documenten ontstaat de indruk dat u wilt gaan sturen op input en plannen, in plaats van op resultaat. U stelt vullen. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om zelf de risico's rond het Beheer en Onderhoud van de Railinfrastructuur 
expliciet dat u „in control" wilt zijn op de processen, in plaats van dat u opdrachtgever wilt zijn en wilt sturen op en Railvoertuigen te dragen. Hiervoor is het nodig dat wij zowel vooraf als achteraf de keuzes die hierbij gemaakt worden 
eindproducten / resultaat. Vaak noemt u in dit kader de Wet Lokaalspoor, maar onze specialisten zien in dit opzicht de kunnen verantwoorden. 
noodzaak van sturen op input absoluut niet. Wij hebben u ook een advies van Houthoff advocaten daarop doen toekomen. De omvang en diversiteit van activiteiten die onder de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 vallen, verklaren de 
Daarnaast formuleert u ook een groot aantal KPI"s. Dus naast het sturen op input en plannen, stuurt u ook op output. hoeveelheid informatie die de Concessiehouder moet opleveren. In veel gevallen gaat het daarbij om informatie die wij in 
Bovendien wilt u ook vele zaken vooraf voorgelegd krijgen, dit zal vertraging opleveren. Zowel voor de Assets als het kader van de huidige concessie ook al ontvangen. 
Exploitatie levert dit extra werk (en kosten) op en sturen op details kan leiden gebrek aan slagkracht en flexibiliteit en tast 
onze ondernemingsruimte aan. Bovendien heeft de sturing op input tot gevolg dat u ook - deels - verantwoordelijk wordt 
voor de output. Hoe sterker u op input stuurt hoe groter uw verantwoordelijkheid voor de output wordt. 
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Naar de mening van Connexxion ontbreekt een overgangsregeling aan het einde van concessieperiode. Zo'n regeling is 
bijvoorbeeld wel opgenomen in de hoofdrailnetconcessie. 
Op de pagina's 155-158 van het OPVE staan veel plannen en andere documenten genoemd die de Concessiehouder moet 
gaan aanleveren. In hoeverre zijn deze documenten noodzakelijk om aan regelgeving te voldoen en in hoeverre gaat hier 
aan zowel de kant van de Concessiehouder als de concessiegever veel tijd en geld in zitten? Wij verzoeken MRDH alleen 
die plannen en documenten van HTM Pv te eisen welke noodzakelijk zijn om aan wettelijke eisen te voldoen, dan wel een 
directe en aantoonbare relatie hebben met meerwaarde voor de reizigers. 

Reeds enkele jaren geleden zijn de gemeente Rotterdam (als aandeelhouder van RET). MRDH en haar rechtsvoorganger 
SRR en RET op verschillende momenten en plaatsen overeengekomen over te gaan tot inbesteding van het OV bij RET. 
Dit is ook formeel vastgelegd. 
In 2013 hebben partijen daarnaast een Hoofdlijnenakkoord gesloten. Dit is een bindende overeenkomst waarin naast 
subsidieverlaging onder andere beslissende zeggenschap, een gelijkblijvend voorzieningenniveau en inbesteding zijn 
afgesproken. De RET heeft daarin beloofd haar businessplan uit te voeren en daarmee door hogere reizigersopbrengsten 
en lagere bedrijfskosten de genoemde subsidieverlaging van tenminste 27 mio te realiseren. Daarnaast hebben we in 
overleg met de MRDH nog aanvullende besparingen gerealiseerd in de zogenoemde roadmap. RET heeft alle gemaakte 
afspraken inmiddels gerealiseerd. Er zijn daarnaast geen aanvullingen of wijzigingen van het akkoord overeengekomen. Dit 
hoofdlijnenakkoord is daarmee uitgangspunt van de inbesteding. 
Nu blijkt uit het biedingsdocument dat u een procedure kiest die sterk overeenkomt met een openbare aanbesteding. Zo 
bepaalt u dat het indienen van een bieding betekent dat de indiener (RET) zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle 
bepalingen van de MRDH. Ook zal onze bieding allereerst getoetst worden aan vormvereisten, uitgangspunten etc. van de 
MRDH en als onze bieding hier niet aan voldoet, overgegaan kan worden tot openbare aanbesteding. Daarnaast is 
opgenomen dat als wij niet voldoen aan alle vereisten (bijvoorbeeld meer rapportages, normkosten, overdracht assets), wij 
worden uitgesloten uit het inbestedingsproces. 
Daarmee worden eenzijdig door MRDH extra voorwaarden en grote risico 's voor RET geïntroduceerd die niet 
overeenkomen met de letter en de geest van het Hoofdlijnenakkoord. 
Wij juichen toe dat de inbesteding via een zakelijke, formele en transparante procedure verloopt, maar verzoeken u hierin 
om meer ruimte voor wederzijds overleg en besluitvorming dat past bij een inbesteding. Bepalingen over "uitsluiting" en 
"openbare aanbesteding" sluiten hier niet echt op aan. Hier komt bij dat u ook beslissende zeggenschap zult hebben over 
RET als een van beide aandeelhouders en ook daarmee sturende bevoegdheden zult hebben. 
In het eerder genoemde bestuurlijk overleg hebben wij het bovenstaande ook bepleit. Overigens kunt u er vanuit gaan dat 
RET inhoudelijk en financieel een scherpe bieding zal doen, die aan alle kwaliteitscriteria zal voldoen. 

In het hoofdlijnenakkoord is uitgegaan van bestaand voorzieningen- en serviceniveau. Een bieding door een bedrijf hoort 
ook plaats te vinden op basis van een vooraf vastgesteld gewenst voorzieningenniveau. Indien er een noodzaak of wens tot 
bezuinigen op het voorzieningenniveau bestaat, kan het bestuur van de MRDH hiertoe natuurlijk altijd besluiten en deze 
vervolgens taakstellend aan RET opleggen. Dit vraagt dan om afzonderlijke transparante bestuurlijke besluitvorming 
vooraf. In de Financiële Paragraaf, de Normkosten, het Concessiebesluit en het Biedingsdocument staan zaken die niet 
passen binnen een afspraak om het bestaande voorzieningen niveau niet te wijzigen. Aangezien een groot aantal 
wijzigingen niet is terug te vinden in het OPvE kan er bestuurlijk ook niet op worden gereageerd door gemeenten, 
reizigersorganisaties e.a. 
In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de bieding van RET zal plaatsvinden op basis van het bestaande 
voorzieningenniveau, zonder bezuinigingen hierop. Het biedingsbedrag zal inclusief kosten metrobeheer en Ven I zijn. Wij 
v/prynpkon i i Hit in Ho nptrpf fpnHp <;tiikkpn tp vprwprl<pn 
Informatieprofiel Uitvoering Concessie. Is het niet mogelijk dat Concessiehouder een systeem maakt dat real time ook door 
de concessieverlener kan worden benaderd? De informatie moet dan met uiterlijk een maand vertraging inzichtelijk zijn. 

Het Concessiebesluit bevat een aantal bepalingen waaraan de Concessiehouder in het kader van de overgang van de 
Concessie naar een opvolgende concessie moet voldoen. 
Wij geven de Concessiehouder de ruimte om, binnen door ons gestelde kaders, zijn aanbod en activiteiten naar eigen 
inzicht in te vullen. Tegelijkertijd is één van de strategische doelstellingen die wij met de Concessie nastreven om onze rol 
als opdrachtgever beter in te vullen. Hiervoor is het nodig dat wij zowel vooraf als achteraf kunnen verantwoorden of de 
Concessiehouder op een goede manier met de geboden ruimte is omgegaan. De omvang en diversiteit van activiteiten die 
onder de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 vallen, verklaren de hoeveelheid informatie die de Concessiehouder 
daarvoor moet opleveren. In veel gevallen gaat het om plannen die wij in het kader van de huidige concessie ook al 
ontvangen. 
Zoals wij in de Nota van Uitgangspunten hebben aangegeven is het onze intentie om, in lijn met de afspraken waaraan u 
refereert, de Concessie in te besteden. Over de voorwaarden waaronder dit gebeurt heeft, anders dan bij aanbestedingen 
het geval is, hebben wij veelvuldig met de beoogde Concessiehouders overlegd. Wij hebben ook steeds aangegeven dat 
wij tot aanbesteding over kunnen gaan wanneer (i) niet aan de voorwaarden voor inbesteding is voldaan, (ii) wij geen 
Bieding ontvangen of (iii) de ontvangen Bieding niet aan de gestelde eisen voldoet. Afgaande op uw laatste opmerking lijkt 
de kans dat deze laatste situatie zich voor zal doen klein te zijn. Overigens merken wij op dat de beoogde 
Concessiehouders zelf hebben aangegeven dat goedkeuring van hun aandeelhouders een vereiste is om een Bieding te 
kunnen doen. 

Op pagina 183/190 [Haaglanden resp. Rotterdam] bij 3.4b "Gerealiseerde Overstapmogelijkheden" is naar onze mening 
het gebruik van (gehashte) kaartnummers niet te rechtvaardigen omwille van de privacy. Een mogelijkheid is om in 
absolute aantallen te tellen, bijvoorbeeld middels de teller 'geen opstaptarief berekend'. 

• Pagina 186/193 [Haaglanden resp. Rotterdam] bij 5.1 "Aantal instappers en uitstappers" en 5.10 "In- en uitstapgegevens" 
op pagina 188/195 [Haaglanden resp. Rotterdam]. De beschrijving van een unieke codering maakt dus dat het indirect 
herleidbare gegevens zijn naar de kennis van vandaag. Daarmee is het rapport (dus) niet meer anoniem; het is slechts 
gepseudonimiseerd. Of dat geleverd mag worden is afhankelijk van wat uit het lopende NOVB traject komt; feit blijft dat de 
ontvanger van dit bestand persoonsgegevens verwerkt. Oorsprong van deze gevolgtrekking ligt besloten in "WP 05/20414 
'Anonymization techniques onto the web'", o.a. pagina 9. Idem, 6.5 op pagina 189/196 [Haaglanden resp. Rotterdam], 
'o.b.v. uniek kaartnummer'. 
Reisinformatie. In het kader van de toegankelijkheid zou het goed zijn om de website drempelvrij te maken. Zie hiervoor de 
www.drembelyrii.n1 . In de website zelf dient een pagina te zijn opgenomen voor mensen met een beperking met daarin 
een verwijzing naar een telefonisch informatiepunt waar men met specifieke vragen terecht kan. 

Wij nemen uw verzoek niet over. In het Programma van Eisen en de Financiële Paragraaf zijn de relevante afspraken zoals 
vastgelegd in het huidige Verkoop- en Informatiecontract reeds verwerkt. Zoals reeds meerdere keren is aangegeven 
stellen wij geen eisen ten aanzien van de inzet van metrobeheerders en houden wij in principe geen rekening met 
structurele kosten voor metrobeheer. 

Het Informatieprofiel Uitvoering Concessie bevat eisen ten aanzien van de gegevens die de Concessiehouder standaard 
dan wel op aanvraag moet leveren. Tijdens de implementatieperiode zullen wij met de Concessiehouder nadere afspraken 
maken over de wijze waarop deze gegevens geleverd worden. Eén van de mogelijkheden is om ons toegang te verlenen 
tot een systeem. 

Het informatie-element 'Gerealiseerde Overstapmogelijkheden' heeft betrekking op de uitvoeringskwaliteit en zal op basis 
van brongegevens zoals de Concessiehouder die aan de NDOV-loketten levert en niet op basis van OV-chipkaartgegevens 
worden bepaald. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. Zoals we bij informatie-element 5.10 hebben aangegeven zullen we de bepalingen in 
de Wet bescherming persoonsgegevens en de uitleg van deze bepalingen vanzelfsprekend in acht nemen en zullen wij de 
Concessiehouder derhalve niet dwingen om in strijd met deze wettelijke bepalingen te handelen. Overigens zien wij niet 
waarom deze wettelijke bepalingen van invloed zouden zijn op de levering van algemene gegevens als het aantal in- en 
uitstappers op lijnniveau. 

Vertrekpunt voor de nieuwe Concessie is de reisinformatie zoals die op dit moment wordt aangeboden. In zijn 
Reisinformatieplan kan de Concessiehouder met voorstellen komen om de reisinformatie te verbeteren. Deze voorstellen 
zal hij voor advies aan Consumentenorganisaties moeten voorleggen. Onderdeel van de voorstellen/adviezen kan het 
drempelvrij maken van de website zijn. 
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Pandrecht uit hoofde van financiering railvoertuigen: het pandrecht van Railgebonden Voertuigen B.V. (i.c. de gemeente 
Rotterdam) op de concessievergoeding ziet op "alle vorderingen en geldelijke aanspraken die de Pandgever (RET N.V.) 
heeft op MRDH uit hoofde van door MRDH aan de Pandgever te betalen concessievergoedingen. Vanuit de 
financieringspositie van de Gemeente Rotterdam en de daarmee samenhangende relatief lage opslag op de lening aan 
RET N.V, is noodzakelijk dat ook de toekomstige concessievergoeding verpand wordt aan Railgebonden Voertuigen B.V. 
De Gemeente hecht eraan dat MRDH op voorhand zal instemmen met deze verpanding met ingang van de effectieve 
datum van de railconcessie. Daar komt bij dat SRR, thans MRDH, ook verplicht is om in de nieuwe railconcessie op te 
nemen dat de houder van de nieuwe railconcessie de verplichting heeft om een eerste pandrecht te vestigen op haar 
vorderingen op MRDH ten aanzien van de concessievergoeding onder de betreffende railconcessie ten behoeve van 
Railgebonden Voertuigen B.V. (zie artikel 3.9 van de overeenkomst tussen Gemeente Rotterdam, SRR en Railgebonden 
Voertuigen B.V. betreffende het gebruik van railvoertuigen d,d. 30 mei 2011, welke overeenkomst door MRDH van SRR 
onder meer middels de overeenkomst van contractsoverneming tussen onder meer de Gemeente Rotterdam en 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 30 juni 2015 is overgenomen). Daarbij komt dat het in het voorgenomen 
concessiebesluit opgenomen verbod, tot verpanding van de concessievergoeding zonder toestemming van de 
concessieverlener, zich niet verhoudt tot de diverse pandakten opgenomen verplichtingen van RET N.V, om op het eerste 
verzoek ten gunste van Railgebonden Voertuigen B.V. reeds gevestigde pandrechten op onroerende zaken, vorderingen, 
verzekeringsvorderingen en intellectuele eigendommen uit te breiden middels aanvullende pandakten 

Uitsluitend gebruik railvoertuigen: in het concessiebesluit staat dat de Concessiehouder gebruik 'mag' maken van de 
voertuigen van Railgebonden Voertuigen B.V. Dat vinden wij te vrijblijvend. 
Middels de overeenkomst van contractsoverneming tussen onder meer de Gemeente Rotterdam en Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) d.d. 30 juni 2015 heeft MRDH de positie van stadsregio Rotterdam (SRR) bij de 
overeenkomst tussen Gemeente Rotterdam, SR en Railgebonden Voertuigen B.V. betreffende het gebruik van 
railvoertuigen d.d. 30 mei 2011, en de daarmee de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van SRR, 
overgenomen. Dit betekent onder meer dat MRDH als rechtsopvolger van SRR verplicht is in door hem te verlenen nieuwe 
railconcessies voorschriften op te nemen die de houder van een nieuwe railconcessie ertoe verplichten de railvoertuigen te 
leasen van Railgebonden Voertuigen B.V. (zie artikel 3.1 van de overeenkomst d.d. 30 mei 2011). Tegen deze achtergrond 
verzoeken wij in het concessiebesluit op te nemen dat de Concessiehouder 'verplicht' is gebruik te maken van alle 
voertuigen die deel uitmaken van de railgebonden voertuigenvloot van Railgebonden Voertuigen B.V. De schade die 
voortvloeit uit het niet-gebruiken van de Railgebonden Voertuigen is immers voor rekening en risico van MRDH als 
rechtsopvolger van de SRR (zie artikel 5.1 van de overeenkomst van 30 F7mei 2011). 

Wij ontvingen ook het concessie besluit. Een punt valt daarin bijzonder op. In het concessiebesluit en het OPvE zijn 
bepalingen opgenomen over de wijze waarop alle strategische assets van de RET in uw opdracht tegen boekwaarde 
moeten worden overgedragen aan een opvolgende Concessiehouder of de opdrachtgever aan het einde van de 
concessieperiode. De gemeente Rotterdam heeft bij de verzelfstandiging van de RET zeer bewust gekozen voor de 
inrichting van BV's waar de gemeente eigenaar van is gebleven (specifieke governance structuur) om daarmee te 
garanderen dat bij verlies van concessie de voertuigen en infra bij de gemeente Rotterdam zouden blijven en daarmee 
zouden worden gebruikt door de opvolgende concessiehouder. 
Hierover is in het bestuurlijk overleg inmiddels afgesproken dat van overdracht geen sprake zal zijn. RET/Gemeente 
Rotterdam zullen in een voorkomende situatie altijd voldoen aan de wettelijke eisen van "beschikbaarstelling" van assets 
voor andere concessiehouders. Het eigendom zal echter bij RET/Gemeente Rotterdam blijven. Voor RET/Gemeente 
Rotterdam betreffen dit immers strategische assets. 
W i i u o i 7 ( \ p k p n u Hi t i n H P h P t r p f f p n H p h p n a l i n n p n t p w i i r i o p n 

Vanwege het belang van het metro-/ busstation Spijkenisse Centrum in het openbaar vervoersysteem verzoeken wij u dit 
belangrijke overstappunt aan te wijzen als openbaar vervoerknooppunt. 

Het Concessiebesluit, het Programma van Eisen en de Financiële Paragraaf bevatten de afspraken die zoals wij die met 
de Concessiehouder maken. Het door u beschreven pandrecht is een aangelegenheid tussen de gemeente en de beoogde 
Concessiehouder en valt daarmee buiten de scope van de Concessie. Overigens beogen wij met de nieuwe financiële 
afspraken juist vanuit de Concessie meer zekerheid te creëren wat betreft de vergoeding van kapitaallasten voor 
Railinfrastructuur en Railvoertuigen. 

Wij weten niet op welke bepaling u doelt. Het Concessiebesluit bevat ten aanzien van het gebruik van de Railvoertuigen de 
volgende bepaling: 'De Concessiehouder dient bij het uitvoeren van haar verplichtingen gebruik te maken van de 
Strategische Assets die haar beschikbaar worden gesteld vanuit RET Infrastructuur BV en RET Railgebonden Voertuigen 
BV. beiden volledig eigendom van de gemeente Rotterdam.' 

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast. 

Wij zullen uw verzoek meenemen bij het opstellen van de Kadernota Openbaar Vervoer. Indien nodig zullen wij na 
vaststelling van deze kadernota de definitie van het begrip Knooppunt aanpassen. 

Tevens verzoek wij u om in het Programma van Eisen een definitie dan wel exacte omschrijving van de begrippen 
"centrumgebieden en economische regio's" aan te geven. 

Wij zullen uw verzoek meenemen bij het opstellen van de Kadernota Openbaar Vervoer. 

Reizigersoordeel tram: algemeen. De Concessiehouder voert zijn taken zodanig uit dat het oordeel van reizigers ten De Bonus/Malusregeling zoals die voor de Concessie geldt is onderdeel van de Financiële Paragraaf. Het door u 
aanzien van hun rit in het algemeen, zoals deze volgt uit de OV-klantenbarometer, voor het OV per tram tenminste een 7,5 genoemde reizigersoordeel maakt hier deel van uit. Wij bieden de Concessiehouder de ruimte om de maatregelen te 
bedraagt. treffen en de activiteiten te ondernemen om minimaal de vereiste prestaties te leveren; dit alles wel binnen bepaalde 
OPM: Laat de Concessiehouder ook de mogelijkheid en ruimte om die 7,5 te halen en laat de concessieverlener kaders zoals vastgelegd in het Programma van Eisen, 
terughoudendheid betrachten. Verder adviseren wij om m.b.t. reizigersoordeel tram een bonus/malusregeling te 
introduceren. 

Functioneren Smeerinstallaties. 
VRAAG: Wat is hiervan de bedoeling? 
A-storingen halten bedraagt ten hoogste | | per kwartaal. VRAAG: Wat wordt onder ( ! verstaan? 

VRAAG: In hoeverre is de bepaling van het zwartrijpercentage in overeenstemming met de opbrengstverantwoordelijkheid 
van de concessiehouder? 

Een aantal Railvoertuigen is voorzien van smeerinstallaties. Goed functioneren van deze installaties is belangrijk met om 
versnelde slijtage van de Railinfrastructuur te voorkomen. 
De norm voor deze KPI is inmiddels bekend en in het Programma van Eisen opgenomen. In ID-2151 is ' 

Wij zijn het met u eens dat door zijn opbrengstverantwoordelijkheid de Concessiehouder een financiële prikkel heeft om het 
percentage zwartrijders zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd brengt de inzet van conducteurs of controleteams voor de 
Concessiehouder extra kosten met zich mee. Zonder kaders zou het de Concessiehouder vrij staan om zelf een afweging 
te maken tussen de extra kosten en de misgelopen opbrengsten als gevolg van zwartrijden. Om de Concessiehouder hier 
volledig vrij in te laten achten wij vanwege de relatie die er bestaat tussen zwartrijden en (het gevoel van) sociale veiligheid 
niet wenselijk. Vandaar dat wij in het Programma van Eisen een norm voor zwartrijden hebben opgenomen. 

§' vervangen door '6'. 

Doelen Rocov 
Haaglanden 

Wat wordt onder @@Storingsdagen verstaan? De norm voor deze KPI is inmiddels bekend en in het Programma van Eisen opgenomen. In ID-2204 is '(§ )@' vervangen door '4'. 

Doelen Rocov 
Haaglanden 

Wat wordt onder tenminste @@% van de Bedieningsperioden verstaan? De norm voor deze KPI is inmiddels bekend en in het Programma van Eisen opgenomen. In ID-2217 is 'i§ )@%' vervangen door '99,7%'. 

Doelen PROV leder getal van 6,5 tot 8 en hoger of lager is discutabel. Wel vragen wij altijd realistisch te blijven en geen te hoge 
verwachtingen te scheppen. Wordt een cijfer niet gehaald dan volgt een boetesysteem, hoe is dat praktisch te 
concretiseren en wie bepaalt. Wel zal altijd gestreefd moeten worden naar het hoogst haalbare en dit moet op een 
onafhankelijke manier worden getoetst door o.a. de Mystery Guest. Een onafhankelijk onderzoek viermaal per jaar 
aedurende alle seizoenen onderschrijven wii zeker. Betrekt zeker ook de reiziger erin. 

Voor de KPI's die betrekking hebben op het reizigersoordeel is aansluiting gezocht bij de landelijke OV-Klantenbarometer. 
Deze bron levert betrouwbare en nauwkeurige cijfers op. De normen voor deze KPI's zijn hoofdzakelijk bepaald op basis 
van de gemiddelde rapportcijfers van Reizigers in de afgelopen jaren. 

Doelen PROV De Concessiehouder voert zijn taken effectief en efficiënt uit 
Laat het aanmoedigen van hogere effectiviteit en efficiencyverbeteringen nooit ten koste gaan van de sociale functie dit 
OV heeft. 

Juist met het oog op de sociale functie is het belangrijk dat het OV effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, zodat hiervoor 
; het voldoende middelen beschikbaar blijven. 

Doelen HTM Doelen MRDH (pagina 22 OPvE) 
In de strategische bereikbaarheidsagenda d.d. 9 juli 2013 heeft MRDH vijf kerndoelen beschreven: Concurrerende 
economie, Kwaliteit van plekken, Kansen voor mensen, Duurzame regio, Efficiënt en rendabel. 
Bovenstaande kerndoelen geven duidelijke richting welke inhoudelijke beleidsdoelstellingen MRDH wenst te bereiken. 
HTM bepleit een duidelijker verband tussen deze kerndoelen en het PvE. 

Uw opmerking suggereert dat er een discrepantie zou bestaan tussen de vijf kerndoelen van de Strategische 
Bereikbaarheidsagenda en de inhoud van het PvE. Wij zien die discrepantie niet. Zo hangt de eerste strategische 
doelstelling, De kwaliteit voor de Reiziger staat voorop, net als één van de subdoelstellingen 'De Reiziger kan de 
centrumgebieden en economische regio's snel en eenvoudig bereiken', duidelijk samen met de kerndoelen Concurrerende 
economie, Kwaliteit van plekken en Kansen voor mensen. En de tweede strategische doelstelling, OV met een goede prijs-
kwaliteitverhouding, komt overeen met het kerndoel Efficiënt en rendabel. Ten slotte is in het PvE een compleet hoofdstuk 
aan duurzaamheid oewiid. 
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In het OPvE wordt uitgegaan van een drietal strategische doelstellingen {en tactische invulling daarvan), namelijk: Kwaliteit Wij delen uw zienswijze niet. Ook de derde strategische doelstelling heeft invloed gehad op de inhoud van de 
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voor de reiziger staat voorop,OV met een goede prijs/kwaliteit verhouding, Goed opdrachtgeverschap. 
Zienswijze HTM: HTM kan zich vinden in de eerste twee doelstellingen. De derde doelstelling is juist een doelstelling voor 
MRDH. HTM zal waar mogelijk en gevraagd faciliteren. De doelstelling 'goed opdrachtgeverschap' draagt niet direct bij aan manier met de hem geboden ruimte is omgegaan 
de inhoud van de concessie. M r r f.„ r. r. r- T T T T.. 1 

[Blz. 22] De kwaliteit voor de reiziger staat voorop. De Concessiehouder moet zich vooral richten op het vervoeren van 
zoveel mogelijk tevreden reizigers en niet op het tevreden stellen van de Concessieverlener om zo de subsidie veilig te 
stellen (1ste alinea). 
OPM: Deze zinnen zijn vernieuwend en zijn voltreffers!! Echter, dit vraagt ook om een inspanningsverplichting van de 
Concessieverlener in de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Deze zijn onder meer voldoende railinfrastructuur 
waaronder calamiteitenroutes en goede en toegankelijk haltevoorziemngen met abri's en digitale reisinformatie. Daarbij zal 
extra aandacht moeten zijn voor toplocaties dan wel halten waar frequent wordt ingestapt, uit- en overgestapt. 

Concessiedocumenten. Om onze rol als opdrachtgever beter in te kunnen vullen, vragen Wij van de Concessiehouder om 
zowel vooraf als achteraf de informatie op te leveren op basis waarvan wij kunnen verantwoorden dat hij op een goede 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het uitgangspunt 
voor de nieuwe Concessie. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen of toezeggingen ten aanzien van de 
Aanschaf (aanleg) van nieuwe en Waardetoevoeging (modificaties) van bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen. 
Hierover vindt aparte besluitvorming plaats. 

[Blz. 22] KPI's 01.1 De reiziger ervaart de totale OV-reis als gemakkelijk. Operationele eisen die hieronder vallen zijn onder Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de bestaande Railinfrastructuur en Railvoertuigen het uitgangspunt 
andere been- en bagageruimte. 
OPM: de beenruimte trammaterieel is een gegeven. Daar kan je niets aan veranderen (Regio Citadis heeft beenkrapte). 
Bovendien is de concessieverlener de eigenaar van de railvoertuigen. 

Naar de mening van Connexxion ontbreken kwantitatieve streefwaarden voor alle prestatie indicatoren. 

Met het introduceren van de 5-jaarstermijn trekt u voor RET grotere risico's de concessie in, zoals politieke besluiten op 
landelijk (Studentenkaart) en gemeentelijk (65+ gratis vervoer) niveau of trends die een effect op de vervoersvraag hebben. 
Dit zal prijsopdrijvend werken, omdat RET dit allemaal moet inrekenen. Te meer daar van ambtelijke zijde is aangegeven 
dat dit ook in praktijk strak zal worden toegepast door MRDH. In het bestuurlijkoverleg is aangegeven dat MRDH bij de 
opgelegde extra risico"s voor RET MRDH onder voorwaarden bereid is de periode van vijf jaar te verkorten tot 3 jaar en 
RET gaat dan akkoord met de verhoogde risico's gedurende die periode. 

Normkosten 
RET vindt het logisch dat MRDH voor zichzelf een toetsingskader, de zg. "normkosten", heeft ontwikkeld waarmee ze de 
bieding van RET kan beoordelen en challengen. RET maakt er echter bezwaar tegen als deze "normkosten/opbrengsten" 
kaderstellend zouden worden opgelegd aan RET en/of de bieding van RET. In het bestuurlijk overleg is van de zijde MRDH 
bevestigd dat de zg. "normkosten" een intern toetsingsmiddel zijn voor MRDH en dat deze niet kaderstellend worden 
opgelegd aan RET. Niet een door MRDH vastgestelde "normkostenconcessieprijs" zal bepalend zijn, maar onder aan de 
streep zal de biedingsprijs van RET waarover bestuurlijke overeenstemming wordt bereikt tussen RET en het bestuur van 
de MRDH bepalend zijn. Wij verzoeken u hiertoe enkele bepalingen terzake aan te passen. 

U heeft een grote bandbreedte opgenomen op de opbrengst. Hoewel wij positief staan tegenover zo'n bandbreedte, is deze 
met name met de normopbrengsten (voor tram) een onhoudbaar geheel. Graag verzoeken wij u de bandbreedte te 
verkleinen (naar bijvoorbeeld plus en min 4Mio Euro) en/of in overleg de normopbrengsten aan te passen, daarbij staan wij 
open voor een differentiatie. Een alternatief is een bandbreedte opnemen op het rendement. Ook daartoe hebben wij u een 
voorstel gedaan, indien wij op een ongewijzigd voorzieningen- en risiconiveau blijven, dachten wij aan 2,5 tot 5Mio 
bandbreedte. 
Over taakstellende percentages voor reizigersgroei in de eerste concessiejaren vindt de komende weken nog bestuurlijk 
overleg plaats, waarbij RET zal streven naar ambitieuze, maar ook realiseerbare percentages. In het bestuurlijkoverleg is 
ook aangegeven dat MRDH bij de opgelegde extra risico"s voor RET MRDH onder voorwaarden bereid is de periode van 
vijfjaar te verkorten tot 3 jaar en RET gaat dan akkoord met de verhoogde risico"s gedurende die periode. Of het blijven de 
oorspronkelijke vijf jaar. waarbij de bij een bepaalde marge (bijvoorbeeld 2,5Mio Euro, wordt bij- of afgestort indien de 
m a m a lA/nrr i t r - i v o r c r h r o r i o n ï 

Ten aanzien van de punctualiteit van tram en metro en het eventueel door u afdwingen hiervan middels het opleggen van 
boetes aan de concessiehouder, vragen wij u om de ervaringen hiermee bij de concessie Bus Rotterdam e.o. te betrekken 
bij uw afweging om bij de concessie Rail ook het boete-instrument toe te passen. 

Ten aanzien van de punctualiteit van tram en metro en het eventueel door u afdwingen hiervan middels het opleggen van 
boetes aan de concessiehouder, vragen wij u om in overweging te nemen dat de toepassing van het boete-instrument ter 
bevordering van de punctualiteit, de Concessiehouder aanmoedigt om ruim ingelegde dienstregelingen te ontwerpen, 
teneinde aan punctualiteitseisen te voldoen, waardoor de gemiddelde snelheid van het systeem omlaag gaat. Dit is vooral 
bij de tram een potentieel risico. Bekend is immers dat de aantrekkelijkheid van de tram in Rotterdam te lijden heeft onder 
een te lage gemiddelde snelheid. In het algemeen kan gesteld worden dat punctualiteit vooral van belang is bij lagere 
frequenties en dat bij 10-minutenfrequenties of hoger juist de doorstroomsnelheid belangrijker is. Wij vragen u om die 
reden om, als u ervoor kiest om het boete-instrument op dit aspect van de presetaties van de Concessiehouder toe te 
passen, dit alleen te doen op die lijnen en momenten van de dag waarop de frequentie lager is dan 1x per 10 minuten. 

In december vorig jaar hebben we met uw ambtenaren gesproken over de voorwaarden voor de bonus/malus-regeling van 
punctualiteit en waren verheugd over het bereikte compromis, ondanks dat dit wel een boete betekende. Na veel 
wijzigingen in zowel de financiële paragraaf als in het PvE in de loop van dit jaar ontvingen we de definitieve omschrijving 
begin september. Bij het doorrekenen daarvan zijn wij tot de conclusie gekomen dat tijdhaltes en het per kwartaal 
afrekenen zijn toegevoegd die dit beeld veranderen. Volgens ons moet dit dan ook een wijziging van de norm betekenen. 
Zo niet, dan wordt een kleine boete „ineens" een grote boete. 
In het bestuurlijk overleg is aangegeven dat het niet uw bedoeling is de afspraken rond bonus en malus zo aan te passen 
dat dit hogere risico"s voor RET betekent. Voor ons betekent dit dat we er vanuit gaan dat we uitkomen op het niveau van 
de afspraken uit december 2014. Als dit niet het geval is, zal RET de hogere boetes moeten inrekenen in de bieding, 
aangezien de enige inkomstenbron van RET wordt gevormd door de reizigersopbrengsten (deze kan RET niet beinvloeden, 
aangezien MRDH deze vaststelt) en de bijdrage van de MRDH. 
Wel pleiten wij ervoor, gezien onze ervaringen in de busconcessie, om gezamenlijk met de HTM en de MRDH tot een 
werkbaar model te komen, waar de reiziger centraal staat met een betrouwbare dienstregeling. Een model waar boetes 
niet leidend zijn en dat meer aansluit bij het „grote stadsvervoer" met hoge frequenties. Daarbij valt te denken aan: alleen 
beboeten bij lage frequenties (gemeente Rotterdam), bij impact op aantal vertraagde reizigersminuten (HTM) of sturen op 
! n * n r , , n l / D C T \ 

Financiële paragraaf 
Zoals al vaker aangegeven, er is nog geen financiële paragraaf beschikbaar. HTM heeft derhalve op dit moment nog geen 
totaalbeeld van de te leveren prestaties, de bij de Concessiehouder gelegde risico's en de te verwachten financiële 
middelen. Het is vanzelfsprekend dat deze 
elementen met elkaar in balans horen te zijn. Dat is op dit moment van schrijven onmogelijk door HTM vast te stellen. 

voor de nieuwe Concessie. Het Programma van Eisen bevat daarom geen eisen waarvoor een modificatie van bestaande 
Railvoertuigen nodig zou kunnen zijn, zoals eisen ten aanzien van been- en bagageruimte. 

Zoals uit de overzichten in het eerste hoofdstuk blijkt zijn alle KPI's die in het Programma van Eisen zijn opgenomen van 
een norm voorzien. 
Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij de frequentie van de herijking verhoogd. In plaats van een eenmalige 
herijking na vijfjaar is nu na iedere driejaar een herijking voorzien. 
Opmerking De frequentie van de herijking is nog onderwerp van bestuurlijk overleg 

Eén van de voorwaarden om de Concessie te mogen inbesteden is dat wij kunnen aantonen dat wij de Concessiehouder 
niet overcompenseren voor de geleverde diensten. Om dit te kunnen doen moeten wij ons een beeld vormen van de 
opbrengsten die de Concessiehouder genereert en de kosten die hij redelijkerwijs moet maken om deze opbrengsten te 
kunnen genereren. Het verschil tussen beiden is de Concessieprijs. De afspraken die wij met de Concessiehouder maken 
hebben in principe betrekking op de hoogte van de Concessieprijs, met dien verstande dat wij ons er ook gedurende de 
looptijd van de Concessie steeds van zullen moeten vergewissen dat er geen sprake is van overcompensatie op het 
moment dat opbrengsten sterk toenemen. 

Wij nemen uw verzoek tot herziening van de bandbreedte niet over. Wel hebben wij de frequentie van de herijking 
verhoogd; deze is nu iedere drie jaar voorzien. Op die manier beperken wij het risico dat de Concessiehouder loopt en 
achten wij een aanpassing van de bandbreedte niet noodzakelijk. 
Opmerking De frequentie van de herijking is nog onderwerp van bestuurlijk overleg. 

Bij de opzet van de bonus/malusregeling voor punctualiteit hebben wij de ervaringen met de concessie Bus Rotterdam e.o. 
meegenomen. Belangrijk verschil tussen beide concessies is dat in de concessie Bus Rotterdam e.o. sprake is van een 
boeteregeling met een boetebedrag per rit, terwijl het bij de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 om een 
bonus/malusreqelinq qaat qebaseerd op het percentaqe Ritten, 
Wij delen uw zorg dat de bonus/malusregeling voor punctualiteit tot langere rijtijden kan leiden niet. Omdat wij de eisen ten 
aanzien van de omvang van het aanbod aan Openbaar Railvervoer niet aantallen Dienstregelinguren, maar aantallen 
Dienstregelingkilometers hebben uitgedrukt, heeft de Concessiehouder een financiële prikkel om geen onnodig lange 
rijtijden te hanteren. Immers, de extra Dienstregelinguren die hierdoor ontstaan worden niet door ons vergoed. Daarbij komt 
dat de Concessiehouder wijzigingen in gehanteerde rijtijden op ons verzoek zal moeten onderbouwen (ID-1968). Ten slotte 
geldt dat wij in de bonus/malusregeling voor punctualiteit een zwaarder gewicht toekennen aan te vroeg vertrekken dan aan 
te laat vertrekken. 

Wij hebben uw berekening van de malus voor punctualiteit vergeleken met onze eerdere berekeningen en komen tot de 
conclusie dat de hogere malus waar u op uitkomt vooral is te wijten aan: 
1. Het feit dat u de bonussen en malussen per maand hebt berekend in plaats van per kwartaal, waardoor de malus ruim 3 
keer zo hoog uitvalt, 
2. De punctualiteitscijfers voor het laatste kwartaal minder goed uitpakken dan de cijfers voor de drie voorafgaande 
kwartalen. 

Graag wijzen wij op het feit dat wij net als de ontwerpversie van het Programma van Eisen ook een conceptversie van de 
Financiële Paragraaf met u gedeeld hebben en dat wij meerdere gesprekken met u hebben gevoerd waarin onderdelen van 
de Financiële Paragraaf aan bod zijn gekomen. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zich, anders dan uw opmerking 
suggereert, een eerste beeld heeft kunnen vormen van de balans tussen eisen en financiële afspraken. 
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Het OPvE is niet voorzien van een financiële paragraaf. HTM wijst erop dat hierdoor nog niet inzichtelijk is wat de kosten 
zijn van de verschillende onderdelen en eisen uit het programma, en evenmin van het PvE in het totaal. Voor HTM staat het 
verzorgen van kwalitatief goed openbaar vervoer en het permanent verbeteren daarvan centraal. HTM is er voor de 
reiziger! Dat neemt niet weg dat ook voor een bedrijf als HTM normale bedrijfseconomische principes en uitgangspunten 
gelden. Dit betreft o.a. voldoende dekking van kosten door opbrengsten, buffers 
voor financiële risico's uit reguliere bedrijfsvoering, en voor risico's uit boetes of het voorgestelde bonus/malus stelsel, en 
een redelijk rendement voor kapitaalverschaffers. Zonder financiële paragraaf is het niet goed mogelijk om deze 
uitgangspunten een goede plaats te geven in het totaal van eisen. Dat is wel nodig, omdat HTM in een later stadium een 
bieding zal opstellen op het definitieve PvE. In die bieding moeten juist eisen, risico's en financiële gevolgen in verband 
nphra rh t 7Ün Dat is nn nnn nipt hpt neval 
[Blz. 12] Wat wordt bedoeld met lokale omstandigheden (3de alinea, laatste zin) ? 

[Blz. 13] Concessieduur = 10 jaar. OPM/VRAAG: Deze concessieduur verschilt niet van een busconcessie terwijl een 
railvoertuig 30 jaar (= drie keer zo lang) mee gaat! Waarom geen 10 +5 jaar voor de railconcessie, ook al behoeft HTM zelf 
niet in (nieuwe) railvoertuigen en/of nieuwe railinfrastructuur te investeren. HTM heeft wel deskundigheid op 
materieelgebied die nodig is bij het samenstellen van eisen v.w.b. nieuwe railvoertuigen zoals de tweede tranche nieuwe 
trams (periode 2015-2022). Is onderdeel van de ontwikkelfunctie. Bovendien wordt van de Concessiehouder in dit 
concessiedocument verwacht dat deze al dan niet op verzoek van de concessieverlener, business cases opstelt ten 
behoeve van besluitvorming door de concessieverlener over de aanschaf van of waardetoevoeging aan railvoertuigen (zie 
13.10 ID-1239). Een ander argument voor een langere concessieduur betreft de inschatting die de Concessiehouder moet 
maken van het aantal benodigde railvoertuigen, onderscheiden naar modaliteiten, in de komende 10 jaar (Kader: inhoud 
Strategisch materieelplan ID-2109, blz. 87). Dit veronderstelt dat de Concessiehouder over een behoorlijke kennis moet 
beschikken over gemeentelijke plannen m.b.t. stedenbouwkundige invulling van het concessiegebied en daar ook in moet 
(kunnen) participeren als betrokken partij (keten partner). 

[Blz. 16] Voldoende ontwikkelruimte binnen inhoudelijke kaders. OPM: Dat is een positief punt. 

[Blz. 19] Exploitatie. Concreet vragen wij HTM om jaarlijks met voorstellen te komen om de informatievoorziening verder te 
verbeteren en zo de drempel voor potentiële reizigers om met OV te gaan reizen te verlagen (5de alinea). OPM: Dan zal 
MRDH moeten zorgdragen voor correcte en volledige randvoorwaarden: abri's, haltevoorzieningen + drissen op 
(top)locaties. 

Randstadrail lijn E 
Met genoegen hebben wij mogen constateren, dat in de nieuwe concessie de gehele Randstadrail lijn E tot aan Den Haag 
Centraal onderdeel wordt van de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij 
het Haagse deel van deze lijn onder verantwoordelijkheid valt van het (voormalige) Stadgewest Haaglanden. Het 
vorenstaande kan onzes inziens de exploitatie alleen maar ten goede komen. Hierbij gaan wij er vanuit dat, nu er sprake is 
van één concessiehouder, de ervaren aanloopproblemen bij lijn E definitief tot het verleden zullen behoren. 

Herijking 
In het OPVE noemt u dat 'halverwege de concessieperiode een herijking is voorzien'. In dezelfde alinea meldt u dat de 
concessie voor 10 jaar wordt vergund, wat u o.a. motiveert met de opmerking dat u 'een kortere concessieduur niet 
wenselijk acht omdat HTM in dat geval minder tijd heeft om nieuwe producten/diensten te ontwikkelen en te implementeren 
en de investeringen daarin terug te verdienen'. In het Hoofdlijnenakkoord wordt ten aanzien van de herijking alleen enkele 
specifieke omstandigheden genoemd. In een reactie op een zienswijze van Connexxion antwoordt u: 
Het is geenszins de bedoeling om bij de herijking die na vijfjaar plaatsvindt, alle concessievoorwaarden en financiële 
afspraken te herzien. Uitgangspunt is dat alle concessievoorwaarden en financiële afspraken voor tien jaar gelden, tenzij: 
a. Politieke, verkeerskundige, ruimtelijke, economische, technische of andere externe ontwikkelingen aanpassing van de 
concessievoorwaarden wenselijk maken; 
b. De kosten en reizigersopbrengsten zich zodanig ontwikkelen dat in de laatste jaren van de railconcessie sprake dreigt te 
zijn van overcompensatie; en/of 
c. Externe ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van de Concessiehouder een dermate grote impact op kosten en/of 
opbrengsten hebben dat een aanpassing van de financiële afspraken noodzakelijk is. 
Bovenstaande impliceert een zekere mate van continuïteit van concessie-voorwaarden en financiële afspraken, waarmee 
de mogelijkheid om investeringen terug te verdienen geborgd zijn. Met name het genoemde onder punt a. bevat een heel 
breed kader aan mogelijke triggers voor herijking. Dat geeft een grote mate van onzekerheid voor de concessienemer. De 
bepaling is ons inziens ook ruimer dan alles wat in het Hoofdlijnenakkoord over herijking is gezegd. Onzekerheden zijn 
risico's en een verstandig bedrijf neemt risico's mee bij het doen van een bieding. Daarbij geldt de logica van de 
marktconformiteit: hoe groter het aantal risico's en de omvang daarvan, hoe hoger de bieding. Als aandeelhouder hebben 
wij ook de plicht om daar mede op toe te zien bij de beoordeling van de bieding die HTM Pv uiteindelijk zal doen. Vandaar 
dat wij u oproepen om de criteria voor herijking, zeker die binnen de invloedsfeer van MRDH en HTM Pv liggen, zo SMART 
mogelijk te maken. 

Wij hebben conceptversies van de Financiële Paragraaf al eerder met de beoogde Concessiehouder gedeeld. Ook hebben 
wij in verschillende gesprekken toegelicht hoe de verschillende onderdelen in de Financiële Paragraaf zijn opgebouwd en 
op welke wijze de hoogte hiervan wordt bepaald. Ten slotte geldt voor de Concessie Ral Haaglanden 2016-2026 dat we 
qua normkostensystematiek en verwachte opbrengsten voortbouwen op berekeningen die eerder ten behoeve van het 
Hoofdlijnenakkoord zijn gemaakt. 

Met lokale omstandigheden wordt gedoeld op omstandigheden die wel voor de ene, maar niet voor de andere 
railconcessie gelden. Meest in het oog springend in dit verband is het feit dat de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 wel 
en de Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 geen metrovervoer omvat. Waar nodig zijn de eisen hierop afgestemd. 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, achten wij een langere concessieduur niet nodig omdat de 
Concessiehouder zelf niet in (nieuwe) Railvoertuigen en/of nieuwe Railinfrastructuur hoeft te investeren. Ook hebben we 
aangegeven dat het onmogelijk is om eind 2015 al een volledig beeld te hebben van alle ontwikkelingen tot en met 2026 
die het Openbaar Railvervoer beïnvloeden. Om die reden is in een tussentijdse herijking voorzien. Een langere 
concessieduur zou de mogelijkheden om de railconcessies af te stemmen op de ontwikkelingen op langere termijn verder 
beperken. Daarbij geldt dat ook bij een langere concessieduur, bijvoorbeeld 15 jaar, de situatie blijft dat de 
Concessiehouder gevraagd wordt plannen te ontwikkelen die deels pas na afloop van de Concessie effectief zullen 
worden. Dit vanwege de lange doorlooptijd van de Aanschaf (aanleg) van nieuwe Railinfrastructuur en Railvoertuigen 

Wij stellen uw waardering voor dit uitgangspunt op prijs. 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven vormen de beschikbare Railinfrastructuur en Railvoertuigen het 
uitgangspunt voor de Concessie. Wel kan de Concessiehouder als onderdeel van de ontwikkelfunctie met financieel 
onderbouwde voorstellen komen om de voorzieningen voor reisinformatie op Haltes te verbeteren. Op basis van de 
business case zullen wij vervolgens een besluit nemen en bij een positief besluit hiervoor een aparte subsidie beschikbaar 
stellen. 
Wij stellen uw waardering voor onze keuze om Metrolijn E geheel in de Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 onder te 
brengen, op prijs. Wel merken wij op dat, zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, de beschikbare Railinfrastructuur 
en Railvoertuigen het uitgangspunt voor de Concessie vormen. Of de wijziging in aansturing, namelijk vanuit één in plaats 
van twee concessies, voldoende voorwaarde zijn om de ervaren aanloopproblemen op te lossen zal in de praktijk moeten 
blijken. 

Zoals we in de Toelichting hebben aangegeven, is het onmogelijk om eind 2015 al een volledig beeld te hebben van alle 
ontwikkelingen tot en met 2026 die het Openbaar Railvervoer beïnvloeden. Om die reden is in een tussentijdse herijking 
voorzien. Onze insteek bij de herijking is dat de afspraken blijven staan tenzij sprake is van de in de eerdere reactie 
aangegeven omstandigheden. Wij hebben deze in de vorm van een toelichting bij de betreffende eis toegevoegd. 
Uit uw opmerking kunnen wij niet opmaken of u pleit voor een ruimere of juist voor een engere herijking. Enerzijds spreekt 
u over onzekerheid voor de Concessiehouder en anderzijds geeft u aan dat een verstandig bedrijf risico's neemt bij het 
doen van een bieding. Juist omdat de herijking mede bedoeld is om afspraken aan te kunnen passen aan ontwikkelingen 
die op dit moment niet te voorzien zijn, is het niet mogelijk om de criteria die bij de herijking gehanteerd worden SMART te 
formuleren. 

Aan de bepaling in de concessiedocumenten over de aanleiding voor de herijking (ID-
1610) zijn de volgende twee bepalingen toevoegd: 
1. Uitgangspunt bij de herijking is dat alle concessievoorwaarden en financiële 
afspraken voor tien jaar gelden. 
2. De aanpassingen die naar aanleiding van de herijking worden doorgevoerd hebben 
noch tot doel het reguliere risico van de Concessiehouder te elimineren, noch de 
reguliere baten te verminderen. Achteraf vindt geen verrekening plaats, positief noch 
negatief, tenzij wettelijk vereist. 
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Wij hebben de wens de concessies voor bus en tram in de toekomst te bundelen. We willen dat mogelijkheden om bus- en Wij zien een zekere hiërarchie binnen het OV, in de zin dat de dienstregeling voor de trein leidend is voor die van 
tramconcessie in de toekomst bij elkaar te brengen worden benut. Bijvoorbeeld door de volgende busconcessie tegelijk bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Vanwege die hiërarchie is het 
met de voorliggende railconcessie te laten aflopen, zodat te zijner tijd een verschil in einddata van de concessies wordt niet noodzakelijk dat al het OV (trein, stads- en streekvervoer) in één concessie is ondergebracht. Wat betreft de duur van 
voorkomen en dat niet, zoals nu het geval is, een obstakel vormt voor de keuze voor een multimodale concessie van bus de volgende busconcessie betekent dit dat wij te zijner tijd de voor- en nadelen van een gelijke einddatum voor de bus- en 
en trein. railconcessies op een rij zullen zetten en op basis hiervan een besluit zullen nemen. 

Zaken op het gebied van 'rail vervangend vervoer', 'sociale veiligheid' en 'infra beheer' zijn niet ondubbelzinnig en volledig Wij nemen kennis van uw opmerking. Net als voor andere concessiehouders geldt, bieden wij de Concessiehouder de 
transparant gescheiden tussen het rail- en het busbedrijf (pagina 15 in beide documenten). Dit roept vragen op aangaande ruimte om in zijn Bedrijfsvoering de afweging te maken om met andere partijen samen te werken en/of andere partijen als 
mogelijke cross subsidiëring in geval het busbedrijf onverhoopt toch wordt toegestaan in te schrijven op aan te besteden leverancier/onderaannemer in te schakelen, 
concessies. 

MRDH toetst de ontwikkelplannen van HTM resp. RET met de realisatie van de concessiedoelstellingen als uitgangspunt 
(pagina 16). Hiermee wordt het voor HTM/RET zeer interessant om buslijnen aan de randen van de stad af te kappen. Dit 
is niet altijd in het belang van de reizigers. 

Het Programma van Eisen dat aan u voor advies is aangeboden betreft uitsluitend het Openbaar Railvervoer en geeft de 
Concessiehouder dus geen grondslag om indien hij dit wenst buslijnen aan de randen van de stad af te kappen. 



Toelichting, HTM 
4. 
Uitgangspun 
ten 
concessieve 
rlening 

Toelichting, Connexxion 
5. 
Leeswijzer 
ontwerp-PvE 

Toelichting, Gemeente 
5. Capelle aan den 
Leeswijzer IJssel 
ontwerp-PvE 

Toelichting, Gemeente Den 
5. Haag 
Leeswijzer 
ontwerp-PvE 

Algemeen RET 

Algemeen RET 

Algemeen Connexxion 

Algemeen Connexxion 

Algemeen RET 

Zeggenscha RET 
P 

Voldoende ontwikkelruimte binnen inhoudelijke kaders (pag.15 OPvE) 
MRDH stelt dat de Concessiehouder ruimte moet krijgen om te ontwikkelen. Om die reden zijn eisen 'zoveel mogelijk 
functioneel gesteld'. De functionele eisen moeten garanderen dat de doelstellingen worden gehaald. De concrete invulling 
is volgens MRDH aan de concessiehouder. 
Zienswijze HTM:Het OPvE is volgens HTM, ondanks het voornemen van MRDH om een meer output gestuurd contract 
vorm te geven, voornamelijk inputgericht. Daarmee wordt de ontwikkelruimte van de Concessiehouder sterk beperkt. HTM 
pleit ervoor om in het definitieve PvE functionele outputdoelen op te nemen in plaats van de huidige bepalingen. 

De strategische doelstellingen van de concessieverlening (pagina 14 in beide documenten, pagina 22/23 [Haaglanden 
resp. Rotterdam] en verder) zijn weinig concreet beschreven (.... is betrouwbaar, ... wordt als makkelijk ervaren, spant zich 
in etc), hetgeen voor de vervoerder het hieraan voldoen zowel makkelijk als moeilijk maakt en voor u het beheren van 
de concessie feitelijk extreem moeilijk. 

Exploitatie 
In het ontwerp PvE wordt gesteld, dat de laatste dienstregeling van de huidige concessie, zijnde de dienstregeling 2016. 
als vertrekpunt voor de nieuwe concessie wordt genomen. Op zich kan dit het uitgangspunt zijn, maar onzes inziens dient 
hierbij wel degelijk te worden vastgelegd: 
- de minimale frequentie per dagdeel/uur en/of per dag; 
- minimaal aantal te bedienen uren; 
- eerste en/of laatste ritten. 
De huidige dienstregeling is uitgangspunt van de concessie. De huidige concessie is echter niet vertaald in geldende 
uitgangspunten als het gaat om de maximale afstand tot haltes, het tijdstip van de eerst en de laatste rit, de frequentie van 
ritten, de toegankelijkheid voor minder validen en het behoud van de huidige lijnen. Graag zien wij deze uitgangspunten 
opgenomen in het programma van eisen, zodat voor een ieder duidelijk is wat de startpositie is. De HTM kan dan jaarlijks 
in de vervoersplannen voorstellen doen om hier eventueel van af te wijken, omdat de reiziger op een andere wijze beter 
bediend kan worden. 
Rijtijd risico 
U bent in het OPvE uitgegaan van Dienstregeling kilometers i.p.v. Dienstregeling uren. Daarmee legt u het rijtijd risico bij 
de vervoerder. In uw beantwoording iaat u weten dat u vindt dat de RET daar meer invloed op kan uitoefenen dan de 
MRDH. Het is opvallend dat u vindt dat een overheidsorganisatie, met afvaardiging uit de betreffende overheden, minder 
invloed op die overheid kan uitoefenen, dan een ondernemer, de RET. De enige invloed die wij daarop kunnen uitoefenen, 
is de verruiming van de rijtijden, dan wel een risico-opslag, waardoor dit een kostenverhogend effect heeft. 

Rotterdams model 
De kracht van vervoer in de grote stadsregio ligt in de integraliteit van het OV-netwerk. Zowel de voormalige stadsregio als 
gemeente Rotterdam als aandeelhouder als RET hebben altijd gekozen voor dit "Rotterdamse model". Wij pleiten dan ook 
de concessies voor bus en tram in de toekomst te bundelen. We willen dat mogelijkheden om bus- en tramconcessie in de 
toekomst bii elkaar te brenqen worden benut. 
Voorafgaand aan onze inhoudelijke reactie heeft Connexxion nog een punt van groot belang dat onlosmakelijk met de 
inbesteding van het OV in de grote steden is verbonden. Connexxion is de mening toegedaan dat een keuze voor 
inbesteding van al het OV per rail in Rotterdam en Haaglanden ook betekent dat het de betreffende vervoerder(s) niet meer 
is toegestaan om op andere concessies een bieding uit te brengen. In de betreffende PSO verordening is immers gesteld 
dat houders van een afgeschermde markt niet mogen concurreren in andere markten. Zo leeft GVB in Amsterdam deze 
regel strikt na. Artikel 63a in de Wp2000, in combinatie met artikel 62 lid 1. zijn hierin volstrekt helder. 

Er is op pagina 115/120 [Haaglanden resp. Rotterdam] en verder geen aandacht voor de relatie met andere 
concessiehouders, hetgeen essentieel is, zeker met rail. 
o Naar wij begrijpen is er nu al een dispuut tussen RET en HTM aangaande de capaciteit op het samenloopdeel van RR. 
o Idem verplichting om deel te nemen aan landelijke en regionale OV & Spoortafels, 
o Idem verplichting om samen te werken op gebied van bv interoperabele producten 

Het bestuurlijk overleg met MRDH heeft ertoe geleid dat u heeft aangegeven bereid te zijn in betreffende stukken een 
algemene clausule op te nemen welke regelt dat bij bijzondere omstandigheden en/of situaties (ongespecificeerd) MRDH, 
RET en gemeente Rotterdam (als mede-aandeelhouder) met elkaar in overleg zullen treden. Wij zijn hier verheugd over. 
omdat in voorkomende situaties hiermee de opening bestaat in gezamenlijk overleg tot oplossingen te komen. 
Over de nadere bepalingen en afspraken terzake vindt komende weken nog uitwerking plaats in het bestuurlijk overleg. 
RET is verheugd dat op deze wijze in gezamenlijk overleg een verantwoord evenwicht voor beide partijen lijkt te worden 
bereikt. 

RET onderschrijft het belang en de noodzaak dat MRDH haar opdrachtgeversrol zakelijk en strak vormgeeft en uitvoert. In 
het bestuurlijk overleg heeft RET bepleit om daarnaast ook de rol van MRDH als aandeelhouder hierbij meer te betrekken. 
Juist in een inbestede situatie, zoals bij RET, kan een evenwichtige en optimale combinatie van strakke aansturing als 
opdrachtgever enerzijds en verantwoorde risicobeheersing als aandeelhouder anderzijds bereikt worden. Dit is de grote 
meerwaarde van een inbesteed, grootstedelijk, integraal OV-bedrijf. 
Als aandeelhouder beschikt u namelijk over extra sturende bevoegdheden waarmee u de risico' s kunt beheersen en 
eventuele maatregelen kunt nemen/opleggen indien risico"s zich daadwerkelijk voordoen. Ook maatregelen richting de 
directie behoren hiertoe. Aan de andere kant leidt dit ertoe dat RET niet alle risico"s tot een maximum hoeft in te prijzen, 
waardoor dit voor MRDH niet tnt onnodin hnnere knsten leidt 

Zoals in de Toelichting is aangegeven, hebben we eisen zoveel mogelijk functioneel geformuleerd door kaders aan te 
geven waarbinnen de Concessiehouder de ruimte heeft om zijn aanbod en activiteiten naar eigen inzicht in te vullen. In een 
aantal gevallen hebben wij ons gelet op onze bestuurlijke en wettelijke verantwoordelijkheid genoodzaakt gezien om meer 
inputgerichte eisen in het Programma van Eisen op te nemen. Zo kan een reden waarom een eis is opgenomen, het 
maatschappelijk belang van deze eis zijn. Een andere reden kan zijn dat de eis voortvloeit uit onze nieuwe 
verantwoordelijkheden in het kader van de Wet lokaal spoor. Weer een andere reden kan de relatie met één van de 
strategische doelstellingen, te weten goed opdrachtgeverschap, zijn. Zo zijn er uiteenlopende redenen waarom eisen zijn 
onnp.nomp.n die van u rie classificatie innutoencht kriioen 
De strategische doelstellingen zijn inderdaad algemeen geformuleerd. Deze zijn vervolgens verder uitgewerkt in een aantal 
tactische doelstellingen. Aan deze tactische doelstellingen zijn vervolgens concrete KPI's en eisen gekoppeld. Dit maakt 
het voor de Concessiehouder duidelijker wat ons bij de verschillende doelstellingen voor ogen staat. 

Het Programma van Eisen bevat geen eisen ten aanzien van een minimum aan OV-aanbod in termen van bedieningstijden 
(eerste en laatste Ritten) en minimumfrequenties. Wij zien dit als algemeen geldende kaders waarbinnen 
concessiehouders moeten opereren. Dergelijke kaders krijgen een plek in de nog vast te stellen Kadernota Openbaar 
Vervoer, 

Het Programma van Eisen bevat geen eisen ten aanzien van een minimum aan OV-aanbod in termen van bedieningstijden 
(eerste en laatste Ritten), minimumfrequenties en de maximale afstand tot Haltes. Wij zien dit als algemeen geldende 
kaders waarbinnen concessiehouders moeten opereren. Dergelijke kaders krijgen een plek in de nog vast te stellen 
Kadernota Openbaarvervoer. 

De keuze om het rijtijdrisico bij de Concessiehouder te leggen vloeit voort uit onze ervaring dat zijn invloed op de rijtijden 
groter is dan onze invloed. Wij merken daarbij wel op dat wij ons op dit moment al inspannen om tot afspraken te komen 
over het verkorten van en het verminderen van fluctuaties in rijtijden, omdat dit bijdraagt aan de realisatie van onze 
beleidsdoelstellingen. En wij zullen dit ook in de toekomst blijven doen. Wanneer ten slotte blijkt dat de rijtijden tijdens de 
eerste jaren van de Concessie door onverwachte, externe factoren sterk toenemen, kan deze constatering meegenomen 
worden bij de herijking halverwege de concessieperiode. 

Wij zien een zekere hiërarchie binnen het OV, in de zin dat de dienstregeling voor de trein leidend is voor die van 
bus/tram/metro en de dienstregeling van tram en vooral metro leidend is voor die van de bus. Vanwege die hiërarchie is het 
niet noodzakelijk dat al het OV (trein, stads- en streekvervoer) in één concessie is ondergebracht. Belangrijk is vooral dat 
concessiehouders elkaar goed informeren over wijzigingen in zijn dienstregeling (ID-0271) en elkaar voldoende tijd moet 
qeven om de dienstreaelinqen OD elkaar af te kunnen stemmen (ID-0108). 
Wij nemen kennis van uw mening. Zonder op dit moment een standpunt in te nemen wijzen wij al wel op een essentieel 
verschil tussen de situatie in Amsterdam en die in Rotterdam en Haaglanden. Anders dan in Amsterdam waar het 
busvervoer deel uitmaakt van de inbestede concessie, zijn alle busconcessies die onder onze verantwoordelijkheid vallen 
aanbesteed, dus ook het busvervoer dat tot voor kort onderhands aan HTM en de RET was gegund. 

Wij onderschrijven het belang van een goede samenwerking tussen concessiehouders. In het programma van eisen 
hebben wij dat op verschillende plekken geborgd. Zo omvat de ontwikkelfunctie het voeren van overleg met aangrenzende 
concessiehouders over onder meer de ontwikkeling van het Openbaar Railvervoer en het beheer en onderhoud van de 
strategische assets (ID-0042). Verder verwachten wij afstemming van het OV-aanbod tussen concessiehouders (ID-0108), 
dat concessiehouders eikaars reisinformatie verspreiden (ID-0263) en dat concessiehouders met elkaar overleggen over 
tariefwijzigingen (ID-0349). Ook als het gaat om de toegang tot de Railinfrastructuur (ID-0914) en de capaciteitsverdeling 
(1D-0968) zullen concessiehouders nauw met elkaar moeten samenwerken. Belangrijker dan de eisen is echter dat beide 
concessiehouders zich zelf bewust zijn van de meerwaarde die samenwerking kan hebben. 

Wij stellen uw waardering voor het gezamenlijke overleg op prijs. Wij hebben aan de Concessiedocumenten een document 
'Werkwijze Majeure Ontwikkelingen' toegevoegd waarin de aanpak is vastgelegd die wij zullen volgen om vast te stellen of 
sprake is van een Majeure Ontwikkeling en welke gevolgen dit eventueel heeft voor de (financiële) afspraken met de 
Concessiehouder. 

Zoals uit de Toelichting blijkt, is onze insteek bij het opstellen van de Concessiedocumenten dat wij de Concessiehouder 
vooral vanuit onze rol als opdrachtgever aan en bij willen kunnen sturen. Dit blijkt onder meer uit de derde strategische 
doelstelling die wij met de Concessie nastreven, namelijk goed opdrachtgeverschap. Maar ook uit de volgende zin in de 
Toelichting: "Het aanwenden van de invloed van de Vervoersautoriteit MRDH via de zeggenschapsrelatie wanneer sturing 
vanuit de rol van opdrachtgever niet voldoet." 


